
 

 

 

 

 

Voedselbank Stichting de Korenaar 

 

 

Jaarrekening 2015 

&  

Jaarverslag 2015 



2 
 

Jaarverslag 2015 Voedselbank stichting de Korenaar.     

Algemeen. 

Als voedselbank functioneren we op basis van drie factoren: 

 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. 

Om die drie factoren succesvol samen te brengen wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd 

cliëntsysteem, een uitgebreid logistiek systeem, huisvesting in een grote hal en een zestal 

uitdeelpunten verspreid over de stad. 

Hoogtepunt van het jaar was op 4 december de ingebruikname van de koelauto. Met een succesvolle 

PR actie voor fondswerving en daardoor vele giften van bij het IDO aangesloten kerken en van een 

grote scholengemeenschap kon deze auto worden gekocht. Ook het Solidariteitsfonds Lelystad en de 

Vereniging Voedselbanken Nederland zegden een bijdrage toe.  

Samen met de eerdere aankoop van isolatieboxen vormt deze auto het sluitstuk in het transport van 

gekoelde en diepvriesproducten. Op het gebied van voedselveiligheid heeft Voedselbank stichting de 

Korenaar nu haar zaken voor elkaar en kan in januari 2016 de keuring voor het certificaat ‘groene 

voedselbank’ plaats vinden. 

Dit certificaat betekent dat Voedselbank stichting de Korenaar alle voedselproducten, vers –gekoeld 

– diepvries – kruidenierwaren, verwerkt volgens de regels die de Nederlandse Voedsel en 

Warenautoriteit stelt voor voedselbanken. 

Een tweede grote verbetering was de invoering van een nieuw web-based cliëntsysteem door de 

administratie. De intakes van IDO Schuldhulpverlening en MDF worden in dit systeem ingevoerd en 

na de eindbeoordeling door de administratie van deze voedselbank toe- of afgewezen. Het nieuwe 

systeem betekent een enorme tijdwinst en besparing op het aantal administratieve handelingen. 

Eind 2015 waren er 207 huishoudens met in totaal 522 mensen, waarvan 214 kinderen jonger dan 18 

jaar, die gebruik maakten van een voedselpakket. 

In 2015 bestond Voedselbank stichting de Korenaar 10 jaar. Veel langer dan bij de oprichting werd 

verwacht. Wel is 2015 het eerste jaar waarin een teruggang in het aantal cliënten lijkt op te treden. 

Er werden 10.734 voedselpakketten uitgedeeld, gemiddeld 203 per week. 

Het aantal vrijwilligers schommelt rond de 118. Zij leveren iedere keer weer een megaprestatie door 

de inzameling, opslag en distributie van ca. 3.000 kg voedsel per week van leverancier naar cliënt te 

verzorgen. 

Administratie. 

In 2015 werd na een uitgebreide testperiode met succes een web-based cliëntsysteem in gebruik 

genomen. Dit door Asolutions ontwikkelde systeem is beschikbaar gesteld via de vereniging van 

Voedselbanken Nederland. Met de beide organisaties, die de intake verzorgen en cliënten 

voordragen te weten MDF en IDO Schuldhulpverlening, zijn afspraken gemaakt voor privacy, 

geheimhouding en gebruik van het systeem. De tijdwinst die dit systeem oplevert is aanzienlijk. 

Bij de introductie van het systeem is naast het overleg met IDO Schuldhulpverlening en MDF veel 

gesproken met de coördinatoren en uitdelers over de output in de vorm van de uitdeellijsten. Vooral 
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voor de uitdeelpunten met hun veelal zeer drukke uitdeelpiek is het van belang dat de lijsten 

foutloos gelezen en gebruikt kunnen worden. 

Bij het gebruik van het cliëntsysteem is de privacy van cliënten gewaarborgd. Namen blijven binnen 

de administratie op alle andere informatie, zoals uitdeellijsten, cliëntpas enz. staat een nummer. 

Het cliëntsysteem levert op eenvoudige wijze maandelijks managementinformatie voor het bestuur 

en eindejaarcijfers ten behoeve van het landelijk overzicht van de Vereniging Voedselbanken 

Nederland. 

De criteria voor het toewijzen van een voedselpakket zijn in april 2015 na een uitvoerig onderzoek 

opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Voedselbanken 

Nederland. De invoering was op 1 juli 2015. De nieuwe criteria zijn enigszins ruimer dan in de oude 

systematiek. Het basisbedrag is €110 per huishouden en vervolgens €70 per persoon. Het 

onderscheid tussen kinderen en volwassen is vervallen. 

De toewijzingscriteria zijn gepubliceerd op de website.  

In 2015 zijn 181 nieuwe cliënten ingeschreven. 
Het aantal aanvragen was 367, waarvan 186 werden afgewezen. 
In 2015 zijn 580 her-intakes uitgevoerd, waarvan er 389 werden toegekend door de verstrekking van 
het voedselpakket te verlengen. 
 
De gemiddelde duur waarvoor een voedselpakket wordt verstrekt is in 2015 12,97 maanden. 
Dat is iets hoger dan in 2014 (11.02 maanden). De reden hiervoor is dat meer mensen de maximale 
36 maanden termijn hebben bereikt. 

 

In het verslagjaar heeft één cliënt bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de aanvraag. Na de 

formele reactie daarop van het bestuur heeft klager zich gewend tot de secretaris van de 

arbitragecommissie van de Vereniging Voedselbanken Nederland. De behandeling daarvan loopt 

door in 2016. 

Voedselaanvoer. 

Gedurende de zomermaanden juni/juli was er landelijk en dip in de beschikbaarheid van voedsel, 

waarin ook Voedselbank stichting de Korenaar stevig meedeelde. De wekelijkse rit naar het DC 

Rotterdam was geen automatisme meer. Eerst werd geïnformeerd of de beschikbare hoeveelheid 

producten wel een rit waard was. 

Desondanks is het met veel telefonische acquisitie gelukt om iedere week goede voedselpakketten 

samen te stellen. 

In de loop van augustus nam de beschikbaarheid van voedselproducten weer toe. 

Deze ervaring was wel reden om de voedselverwerving meer gestructureerd te organiseren en 

daarvoor een aparte coördinator aan te trekken. 

In de loop van de herfst 2015 konden de voorraden weer worden aangevuld en raakten de schappen 

weer wat voller. 

Bijzonder waardevol was dat gedurende de zomermaanden het fruit van twee boomgaarden 
beschikbaar werd gesteld. De boomgaard van de fam. Bakelaar levert al enkele jaren. Dit jaar kwam 
daar de boomgaard van de fam. Jonkman bij. Het plukken van het fruit gebeurt door vrijwilligers. 
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Het magazijn overzicht over 2015 bevat meer dan 900 regels van aangevoerde soorten producten. 
Natuurlijk komen aardappelen en uien daarop vaker voor. Toch is de diversiteit groot. Ook dit jaar 
was er aanvoer van eieren, werd er kaas aangevoerd en uitgedeeld, maar bleef de aanvoer van 
overige zuivel beperkt.  
Bij het inpakken moeten gemiddeld 16 producten een plaats krijgen in de kratten. Een voordeel is 
dan dat diepvries en gekoelde producten in een isolatie box gaan anders zou het niet lukken om die 
kratten ook nog op elkaar te stapelen. 

 

Voedselpakketten. 

Het aantal uitgedeelde voedselpakketten vertoont een vast jaarlijks golfpatroon met een golfdal in 

de zomermaanden. Aan het einde van 2015 is de golftop iets lager dan in voorgaande jaren: 207 

voedselpakketten tegenover 249 eind december 2014. 

 

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 4.963 4.797 1.640 11.400 
2011 4.620 4.325 1.447 10.392 
2012 5.310 5.120 1.166 11.596 
2013 5.784 5.656 1.402 12.842 
2014 4.847 5.314 1.231 11.392 
2015 4.640 4.665 1.429 10.734 

 
Vrijwilligers. 

Voedselbank stichting de Korenaar is een van de ca. 166 leden van de Vereniging Nederlandse 

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

A
a

n
ta

l 
p

a
k

k
e

tt
e

n
 

Weken 

Korenaar - Uitgedeelde pakketten 2015 - LELYSTAD 

P
3



5 
 

Voedselbanken. Een van de doelstellingen van deze vereniging is dat alleen met vrijwilligers wordt 

gewerkt. Ook wij onderschrijven die doelstelling. 

Op 1 augustus 2015 overleed Jan Doornbos. Jarenlang verzorgde hij de cliëntenadministratie voor 

onze voedselbank volgens de door hem ontwikkelde stelregel: streng maar rechtvaardig en met een 

groot hart voor wie het echt nodig heeft. 

Voor de voedselverwerving is in september een coördinator aangetrokken en aan het werk gegaan. 

Deze coördinator onderhoudt systematisch contact met alle (potentiële) leveranciers. De 

voedselverwering wordt nauwkeurig afgestemd met de coördinator voedselpakketten en voorraden 

en voor het transport met de coördinator logistiek. 

Wanneer het aantal zich aanmeldende vrijwilligers te gering is wordt gebruik gemaakt van de 

Vrijwilligersvacaturebank van Welzijn Lelystad. 

De grote inzet en logistieke prestatie van al die vrijwilligers samen laat zich het beste illustreren door 

een beschrijving van de wekelijkse verwerking van 3.000 kg voedsel.  

Aanvoer ca. 3.000kg/week – opslag: houdbare producten op de stellingen, koel- en 
diepvriesproducten in de diepvries- en koelcontainers, bulkgoederen in de kuubs kisten – op vrijdag 
via de inpaktafels handmatig verdelen over de ca. 200 voedselkratten, die getransporteerd worden 
naar de zes uitdeelpunten om daar aan iedere cliënt persoonlijk te worden uitgereikt.  
Zes dagen per week is er activiteit voor de voedselbank. Daar beleven de118 vrijwilligers daar ook 
plezier aan, of het nu gaat om het cliëntcontact van de administratie, het schoonmaken in de hal, 
het onderhouden van de leverancierscontacten of de bestuurlijke taken, je doet mee omdat het zin 
heeft en zin geeft.  

 

Om redenen van privacy staan in dit jaarverslag alleen het wettelijk verplichten namen vermeld: de 

bestuursleden.  

Bedankjes van cliënten stimuleren ons, 
vragen en opmerkingen houden ons scherp, 
zo komt een voedselpakket te geven bij wie het nodig heeft.  

 

Voedselveiligheid. 

Na de nul - meting op 4 juli 2014 en een grondige analyse van de benodigde aanpak is een 

verbeterplan opgesteld voor de koel – vries keten. Vooral de koelketen diende te worden 

gewaarborgd. 

Eenvoudiger te implementeren was de scheiding van food en non-foodproducten. Non-food wordt 

apart vervoerd en apart aangeboden aan de cliënten. 

Voor gekoelde – en diepgevroren producten zijn isolatieboxen aangeschaft en in gebruik genomen en 

is de koelauto gekocht. Het risico op temperatuurverlies treedt vooral op tijdens het uitdelen. 

Cliënten komen snel na elkaar, waardoor de isolatie box langer open staat en opwarmt. Met de 

uitdelers is hierover uitvoerig gesproken en zijn praktische oplossingen bedacht. 

De hele koelketen van leverancier tot aan de cliënt wordt gemonitord en bijgehouden. 
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Verder is ongediertebestrijding op afroep omgezet in de systematische controle, waarvoor een 

gecertificeerd bedrijf is gecontracteerd. 

PR. 

In 2015 is veel energie gestoken is de public relations. Dat heeft geleid tot veel giften voor de 

aankoop van de koelauto. Ook is daardoor het netwerk van contacten met het bedrijfsleven in 

Lelystad versterkt. 

Voor SG De Rietlanden is gedurende een week ingepast in het lesroosters veel informatie gegeven 

over de voedselbank. Dit mondde uit in een grote sponsorloop met als opbrengst ruim € 4.800 voor 

de koelwagen. In kerken werd de Dankdagcollecte bestemd voorde koelwagen. 

Ook in 2016 loopt deze fondswerving nog door met als doel de voor de aankoop van de koelauto 

gebruikte reserves aan te vullen. De Bedrijfskring Lelystad heeft toegezegd in het voorjaar 2016 een 

Benefiet concert te houden.  

Al deze PR en fondswerving hebben eraan bijgedragen dat Voedselbank stichting de Korenaar het 

jaar financieel kon afsluiten met een positief saldo. 

Overleg en samenwerking. 

Voedselbank stichting de Korenaar is lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland en neemt 

binnen die vereniging deel aan het Regionaal Overleg Platform Rotterdam van voedselbanken, die 

worden bevoorraad door het Distributiecentrum Rotterdam. 

In Lelystad werkt Voedselbank stichting de Korenaar nauw samen met het IDO (Inter Diaconaal 

Overleg) en is ze, op verzoek van het IDO, in het bestuur van het IDO vertegenwoordigd met een 

bestuurslid. 

Vanaf het ontstaan van Voedselbank stichting de Korenaar is er een natuurlijke samenwerking met 

het IDO. De doelgroep waarvoor de beide stichtingen zich inzetten is gelijk, de inzet van beide 

stichtingen ligt geheel in elkaars verlengde. Het IDO heeft twee inloophuizen en schuldhulpverlening. 

Bij de intake voor de schuldhulpverlening kan de intake voor de aanvraag van een voedselpakket op 

een voor de cliënt eenvoudige wijze worden meegenomen; één loket aanpak. 

Bij het uitdelen van de voedselpakketten wordt wekelijks in beide inloophuizen een uitdeelpunt voor 

Voedselbank stichting de Korenaar ingericht. 

Samenstelling bestuur op 31 december 2015. 

Voorzitter  mevr. E. Surink – van Eerde 

Secretaris  C. van den Haspel 

Penningmeester L. Keegstra 

Vacatures  2 

Eind 2015 is één bestuurslid afgetreden aan het einde van de zittingstermijn. 

 

Vastgesteld, vergadering bestuur 21 januari 2016 

 

w.g. E. Surink – van Eerde, voorzitter    w.g. C. van den Haspel , secretaris 
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Stichting De Korenaar. 
 

Toelichting op de jaarrekening 2015 
 
Inkomsten: 
De subsidies en bijdragen van gemeente Lelystad en het IDO zijn conform de begroting ontvangen. 
De jaarbijdrage van voedselbank Nederland is € 1.500, dit is € 500 lager dan vorig jaar, voor 
investeringen in voedselveiligheid is een extra bedrage van € 13.176 ontvangen. 
Voor de aanschaf van de koelauto zijn van diverse kerken, particulieren en bedrijven extra bijdragen 
ontvangen van in totaal € 14.790 en tevens nog een extra bedrag van € 4.667 voor de aanschaf van 
een inpakunit en overige voedselveiligheid materiaal, zoals koelboxen, kratten etc. 
Donaties en giften voor € 2.093 zijn geoormerkte giften van particulieren, specifiek voor materieel. 
Voor jarige Job is  € 363 ontvangen, dit is een diaconiecollecte van de PGL. 
Voor het aanschaffen van extra fruit € 1.279  toegevoegd aan bestemmingsgiften voedsel via derden. 
De vergoeding van pakketten door VB  Zeewolde is meer,de kostprijs per pakket ligt hoger dan 
eerdere jaren. 
De rentebaten zijn lager door minder liquide middelen en lagere rente vergoeding. 
Totaal is er € 31.231 meer ingekomen dan was begroot, dit is een gevolg van het promoten van de  
noodzakelijke investeringen in voedselveiligheid. 
Door geslaagde fondswerving is het gelukt het om de structureel lage inkomsten te compenseren. 
 
Uitgaven: 
De meeste posten zijn redelijk in overeenstemming met de begrote bedragen. 
Enkele uitschieters naar boven en beneden zijn er wel, namelijk: 
Teambuilding en verpakkingskosten zijn lager dan begroot. 
De energiekosten zijn € 2.758  hoger dan verwacht, totaal uitgegeven € 9.758 oorzaak, de 3e 
vriescontainer werd meer gebruikt en hogere buitentemperaturen vragen meer energie. 
Cliëntenadministratie is toegevoegd om een beter inzicht in het administratieve gebeuren te krijgen 
hierdoor zijn de posten kantoormiddelen en computers lager dan begroot. 
We hebben dit jaar extra reparatiekosten voor de vriescontainers gehad, helaas meer dan begroot. 
Er wordt nagedacht om een vriescontainer compleet te vervangen of alleen een motor te 
vernieuwen. 
De post verzekeringen is lager doordat één verzekering kon worden opgezegd. 
Brandstof en belastingen/verzekeringen aan voertuigen is € 870 meer dan begroot, veroorzaakt door 
het ophalen van goederen uit Rotterdam, wat dit jaar per kilo wordt doorberekend voor de 
exploitatie van DC Rotterdam, dit is een extra kostenpost van € 2.065. 
Voor de aanschaf van kerstpakketten en extra voedsel in de vorm van groente en fruit is dit jaar € 
2.609 besteed, en voor Jarige Job en Groene Velden respectievelijk € 632  en € 710 uitgegeven, deze 
posten zijn in mindering gebracht op de bestemmingsgiften.  
De totale uitgaven zijn € 2.216 meer dan begroot. 
Resultaat: 
Het totale positieve saldo is  € 15.352 over het jaar 2015. 
 
De aankoop van de koelwagen is ten laste gebracht van het nog te besteden legaat, het saldo op de 
activa rekening  vrachtauto is de restwaarde van € 4.100. 
De aanschaf van inpak unit en 120 koelboxen inclusief 25 kratten ten behoeve van de 
voedselveiligheid is ten laste gebracht van de vervangingsreserve, deze is hierdoor met € 6.063 
verminderd naar € 42.474. 
De afschrijvingen zijn ten laste van de desbetreffende reserveringsrekeningen geboekt. 
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De egalisatiereserve stijgt naar een totaal van € 21.965 door het resultaat van 2015, tevens met het 
verschil van aankoop en inkomsten van  voedsel, Jarige Job en Groene Velden, en het restant van het 
legaat.  
 
De minimale hoogte van de egalisatiereserve zou ongeveer € 44.000 moeten bedragen, ongeveer 1 
jaar infrastructurele kosten.  
De vervangingsreserve is in principe bestemd voor het vervangen van de materiële activa.  
 
Door al deze kosten en aanschaffingen zijn de liquide middelen met een bedrag van € 12.360 gedaald 
tot een totaal van € 58.935.  
 
Resumerend kunnen wij stellen dat het jaar 2015 een  goed jaar is geweest voor onze stichting. 
Als wij terugzien op de extra ontvangsten aan geldmiddelen, voor de aanschaf van een koelauto en 
daardoor het op orde kunnen brengen van de voedselveiligheid dan zij wij daar bijzonder dankbaar 
voor. 
Het is hartverwarmend en inspirerend om te beseffen dat er veel, zeer veel mensen zijn, die 
bewogen met het leed van de ander zoveel willen investeren in de voedselbank. 
 
 
Namens het bestuur van De Korenaar. 
 
Louw Keegstra, penningmeester. 
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  BALANS PER  

      

      

 2015  2014 

      

ACTIVA      

      

Materiële Activa      

      

Vrachtwagen 4.100,00   3.800,00  

Koelcontainers 6.400,00   7.200,00  

Inventaris 8.075,00   8.175,00  

  18.575,00   19.175,00 

      

      

Vlottende Activa      

      

Liquide middelen 58.935,39   71.295,39  

Overige vorderingen 1.802,91   1196,33  

  60.738,30   72.491,72 

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  79.313,30   91.666,72 
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31-dec-15      

 2015  2014 

      

PASSIVA      

      

Eigen vermogen      

      

Egalisatie reserve  21.965,00   4.161,69 

      

Overige reserveringen      

      

Vervangingsreserve  42.474,72   48.538,15 

      

      

Schulden op korte termijn      

      

Nog te besteden bestemmingsgiften      

Voedsel via derden 8.501,61   9.833,00  

Jarige Job   719,57   988,14  

Groene Velden.    42,31   752,05  

 9.263,49   11.573,19  

In 2015 te besteden legaat.    26.400,86  

Overige schulden 5.610,09   992,83  

  14.873,58   38.966,88 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  79.313,30   91.666,72 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN      

 2015 2015  2015 2014 

Baten begroting resultaat  ( +/-) tov resultaat 

      

Bijdrage IDO 11.000,00 11.000,00   11.000,00 

Subsidie Gemeente Lelystad 10.000,00 10.000,00   10.000,00 

Bijdrage Voedselbank Nederland 2.000,00 1.500,00  -500,00 2.870,00 

Bijdrage Voedselbank Nederland voor 
voedselveiligheid 

 13.176,50  13.176,50  

Donaties en Giften 100,00 2.093,42  1.993,42 5.852,90 

Donaties voor koelauto   14.790,39  14.790,39  

Donaties voor inpak unit 
voedselveiligheid en materiaal 

 4.666,98  4.666,98  

Donaties derden voor extra voedsel 5.000,00 1.279,00  -3.721,00 7.094,62 

Donatie Jarige Job 100,00 363,41  263,41 640,00 

Donatie voor kerstpakketten 500,00   -500,00  

Donatie voor Groene Velden     752,05 

Rente baten 400,00 319,76  -80,24 609,35 

Vergoeding voor voedselpakketten 4.500,00 5.642,09  1.142,09 4.457,50 

Diversen     70,00 

 33.600,00 64.831,55  31.231,55 43.346,42 

      

Lasten      

      

Scholing opleiding vrijwilligers     108,90 

Reiskosten vrijwilligers 200,00 280,63  -80,63 169,33 

Teambuilding 2.000,00 1.141,43  858,57 2.524,78 

Veiligheidskosten tbv vrijwilligers 250,00 22,50  227,50  

Huur en servicekosten 7.450,00 7.262,68  187,32 7.212,12 

Schoonmaakkosten 1.850,00 1.896,89  -46,89 1.728,72 

Energie en water 7.000,00 9.758,12  -2.758,12 9.468,18 

Klein onderhoud 400,00 204,19  195,81 420,70 

Onderhoud vriescontainers 1.200,00 4.580,89  -3.380,89 2.272,76 

Kleine inventaris aanschaffingen 50,00 68,97  -18,97 41,97 

Onderhoud materiaal 100,00 763,88  -663,88 13,81 

Telefoon / Internet 850,00 895,76  -45,76 818,80 

Publiciteit 50,00 122,63  -72,63 60,19 

Verpakkingskosten 1.900,00 1.076,29  823,71 1.679,32 

Overige organisatiekosten 700,00 363,22  336,78 511,57 

Drukwerk - kopieerkosten  95,54  -95,54  

Computerkosten 500,00 187,96  312,04 148,95 
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kantoormiddelen 850,00 456,49  393,51 775,53 

Contributies Abonnementen 22,00 219,25  -197,25 240,79 

Bestuurskosten 200,00 236,15  -36,15 169,53 

Verzekeringen 350,00 139,39  210,61 327,48 

Cliëntenadministratie  478,70  -478,70  

Betalingsverkeer 135,00 113,48  21,52 166,68 

Belasting en verzekering voertuigen 3.730,00 3.818,08  -88,08 3.715,67 

Brandstof voertuigen 5.000,00 4.008,26  991,74 4.713,59 

Onderhoud voertuigen 2.500,00 1.953,10  546,90 4.066,62 

Overige vervoerskosten 1.425,00 1.678,49  -253,49 1.597,54 

Vervoerskosten Rotterdam  2.065,17  -2.065,17  

Overige kosten  38,50  -38,50  

Afschrijving vrachtwagen 700,00 700,00   700,00 

Afschrijvingen koeling 800,00 800,00   800,00 

Afschrijving inventaris 100,00 100,00   100,00 

Aanschaf voedsel via derden 4.000,00 1.342,47  2.657,53 3.341,09 

Aanschaf Jarige Job 450,00 631,98  -181,98 1.494,21 

Aanschaf kerstpakketten 2.500,00 1.267,92  1.232,08 916,20 

Kosten Groene Velden  709,74  -709,74  

 47.262,00 49.478,75   -2.216,75 50.305,03 

      

Saldo baten minus lasten -13.662,00 15.352,80  29.014,80 -6.958,61 

      

      

Het saldo is geboekt:  2015   2014 

ten laste van nog te besteden 
bestemmingsgiften 

     

Voedsel via derden  -1.331,39   2.837,33 

Jarige Job  -268,57   -854,21 

Groene Velden  -709,74   752,05 

  -2.309,70   2.735,17 

Vervangingsreserve donatie giften tbv 
materieel 2014 

     5.852,90 

  -2.309,70   8.588,07 

ten gunste van egalisatie reserve 2015  17.662,50    

onttrokken aan egalisatie reserve 2014      -15.546,68 

  15.352,80   -6.958,61 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 
DECEMBER 2015 

     

      

MATERIELE ACTIVA      

bestaande uit: 2015   2014 

      

      

Vrachtwagen      

      

Saldo 01-01-2015   3.800,00   4.500,00 

Bij: aankoop koelwagen incl. belasting en 
keuring 4-12-2015 

31.495,05     

Af:   inruil vrachtwagen -4.235,00     

 27.260,05     

Af:  overboeking uit te besteden legaat -26.260,05     

  1.000,00    

Af: afschrijving 2015 -700,00   -700,00  

  -700,00   -700,00 

      

saldo per 31-12-2015 is restwaarde 
koelauto over 5 jaar 

 4.100,00   3.800,00 

      

      

Koel containers      

      

Saldo 01-01-2015   7.200,00   8.000,00 

Af: afschrijving 2015 -800,00   -800,00  

  -800,00   -800,00 

      

saldo per 31-12-2015  6.400,00   7.200,00 

      

      

Inventaris hal      

      

Saldo 01-01-2015   8.175,00   8.275,00 

Af: afschrijving 2015 -100,00   -100,00  

  -100,00   -100,00 

      

saldo per 31-12-2015  8.075,00   8.175,00 

      

Totaal materiële activa per 31-12-2015  18.575,00   19.175,00 
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VLOTTENDE ACTIVA      

      

Liquide middelen      

bestaande uit: Ult.2015  Ult. 2014 

      

ING bank  3.346,75   7.392,10 

ING zakelijke spaarrekening  55.357,74   63.857,74 

Kas  230,90   45,55 

      

Totaal  58.935,39   71.295,39 

      

      

Overige vorderingen      

 2015  2014 

      

Debiteuren  1483,15   1196,33  

Te ontvangen rente 319,76      

      

  1802,91   1196,33 

      

      

EIGEN VERMOGEN      

 2015  2014 

Egalisatie reserve      

      

Saldo 01-01-2015   4.161,69   19.708,37 

Bij: resultaat 2015 15.352,80     

Af: resultaat 2014    -6.958,61  

Overboeking naar te besteden 
bestemmingsgiften 

2.309,70   -8.588,07  

  17.662,50   -15.546,68 

Bij: restant te van besteden legaat  140,81     

saldo per 31-12-2015  21.965,00   4.161,69 
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OVERIGE RESERVERINGEN      

 2015  2014 

Vervangingsreserve      

      

Saldo 01-01-2015   48.538,15   42.685,25 

Bij: toevoeging lopend jaar donatie en 
giften tbv materieel 

   5.852,90  

Af: Unit en koelboxen voor 
voedselveiligheid 

-6.063,43     

  -6.063,43   5.852,90 

      

saldo per 31-12-2015  42.474,72   48.538,15 

      

      

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN    

      

Bestemmingsgiften voedsel van derden      

      

Saldo 01-01-2015   9.833,00   6.995,67 

Bij: ontvangen 2015 1.279,00   7.094,62  

  1.279,00   7.094,62 

  11.112,00   14.090,29 

Af: aankopen 2015 inclusief 
kerstpakketten 

 -2.610,39   -4.257,29 

      

saldo per 31-12-2015  8.501,61   9.833,00 

      

      

Bestemmingsgift Jarige Job.      

      

Saldo 01-01-2015   988,14   1.842,35 

Bij: ontvangen 2015 363,41   640,00  

  363,41   640,00 

  1.351,55   2.482,35 

Af: aankopen 2015  -631,98   -1.494,21 

      

saldo per 31-12-2015  719,57   988,14 
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Bestemmingsgift Groene Velden.  2015 
 

 

  2014 

      

Saldo 01-01-2015   752,05    

Bij: ontvangen 2015     752,05  

      752,05 

  752,05   752,05 

Af: aankopen 2015  -709,74     

      

saldo per 31-12-2015  42,31   752,05 

      

      

In 2015 te besteden legaat.      

      

Saldo 01-01-2015   26.400,86   33.000,00 

Af: aankoop auto -26.260,05     

Af: overboeking ten gunste van egalisatie 
reserve 

-140,81     

  -26.400,86   -6.599,14 

      

saldo per 31-12-2015      26.400,86 

      

      

Overige schulden      

      

Crediteuren 5.610,09   992,83  

      

saldo per 31-12-2015  5.610,09   992,83 

      

      
      
      
      
      
      
Vastgesteld, vergadering bestuur 21 januari 2016  
      
      
      
w.g. E. Surink – van Eerde, voorz.        w.g.  L. Keegstra, penningmeester 
      
 


