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Exploitatie overzicht 2013 
Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het 

verbouwen van de hal op het terrein van De Hoop aan de Provincialeweg. Waar wij in 2012 met een 

bescheiden reservering het vertrouwen kregen om deze verbouwing en inrichting gestalte te geven, 

heeft de samenleving ons enorm geholpen met giften en donaties. Alle geplande wijzigingen hebben 

wij door mogen voeren, wat resulteerde in een goed geoutilleerde locatie voor de taken van de 

voedselbank. 

 

TOELICHTING WERKELIJKHEID 2013 

Onze donateurs van het eerste uur (Ames en Van der Wees) hebben ook in 2013 hun bijdrage 

geleverd. Dit zorgt voor de noodzakelijke continuïteit in de exploitatie. De Vrienden van De Hoop 

steunen ons structureel met een bijdrage in de huur. Bedrijven zoals ING Bank, het Gemeente 

bestuur van Dordrecht en andere instellingen hebben eenmalige bijdragen geleverd.  Van 

particulieren kwamen mooie bijdragen van € 2 tot € 500 om ons te steunen. Ook zijn er mensen die 
een maandelijkse donatie overmaken tussen € 5 en € 200, wat ons totaal aan particulieren giften op € 
9.200 bracht, onvoorstelbaar mooi.  

De service clubs hebben in 2013 twee maatschappelijke activiteiten georganiseerd met de o.a. de 

Voedselbank als doel, nl het kerstgala 2013 en de Santa Run. Naast de financiële hulp levert dit ook 

naamsbekendheid op voor de voedselbank: de rest verdelen onder mensen die het minder hebben. 

De club van 100 is in 2013 wat achter gebleven bij onze verwachtingen. Hier zal meer aandacht voor 

mogen komen. De kerken in Dordrecht hebben met acties en collecten het onvoorstelbare bedrag 

van meer dan € 23.300 opgebracht.  

Voor de inrichting van de nieuwe locatie  zijn fondsen aangeschreven. Deze Stichtingen voor 

maatschappelijke ondersteuning zegden ons toe of maakten aan ons over € 32.900.  
Om de exploitatiekosten van onze locatie te verlagen en samenwerking in het maatschappelijk domein 

te vergroten hebben we een deel van de hal onderverhuurd aan Stichting Leergeld. 

 
KOSTEN 

Huur : met de eigen locatie os huur de grootste kostenpost, wij hebben in 2013 een half jaar gehuurd. 

Energie:  kosten zijn onontbeerlijk bij huisvesting. Verzekeringen: voor inventaris zijn noodzakelijk. 

Onderhoud aan het gebouw is regelmatig aan de orde. Voor opslag van voedsel in de stellingen 

gebruiken wij pallets ook die kosten geld. Als Voedselbank gebruiken wij kratjes om onze klanten van 

een pakket voedsel te voorzien. 

Inrichting De kosten van aanschaf en verbouwing zijn volledig gedekt en worden als geheel in 2013 

afgeschreven. Achteraf is de ruimte voor het evaluatie team, administratie- en magazijnmedewerkers 

wat krap bemeten. Wij hopen dat medio mei in 2014 voor hen aan te passen. Met transportkosten 

gaan wij uit van de normale kostprijs voor huur en gebruik. Wegens capaciteitsproblemen hebben wij 

meer bussen moeten inzetten. De brandstofkosten worden inclusief de BTW gesponsord. 

Medio september zijn wij over een lease bus gaan beschikken, waardoor wij iedere dag naar 

leveranciers toe kunnen om goederen op te halen. Overige kosten zijn in 2013 behoorlijk opgelopen. 

Wanneer je kijkt naar het aantal vrijwilligers, de acties die gevoerd zijn en de kosten van de opening 

valt het toch nog mee. In 2013 hebben vrijwilligers, die dat wensen, een kleine vergoeding voor inzet 

en motivatie gekregen. Telefoon en portokosten trachten wij tot een minimum te beperken 

Administratieve zaken kosten ook geld.  

 

Dordrecht, 28 februari 2014 
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Exploitatie Begroting 2013 Voedselbank Dordrecht 

 Begroting Totaal   werkelijk  Toelichting Begroting Totaal   werkelijk  

donatie AA Rental  € 3.750   € 3.750   €  4.635   Huur  €    5.400     € 20.504  

donatie brandstof van 
der Wees 

 € 1.250   € 1.250   €  2.877   Energie en onderhoud 
gebouw 

 €    1.650     €    2.521  

sponsoren bus 2013      €     700   verzekering inventaris      €      136  

      Onderhoud      

donaties bedrijven    €  26.162   OZB  €       220     

Vrienden van De Hoop      €  10.002   Huisvestingskosten    € 7.270  

donaties particulieren  €  1.000   € 1.000   €    9.200       

      Koffie, thee e.d.  €       -       €       85  

donaties serviceclubs      €  15.000   Schoonmaakkosten  €       200     €     263  

Club van 100  €  2.500     €       750   Inrichting  €       500     

      Huishoudelijke 
kosten 

   €    700   

Kerken  € 11.500             

overige kerken  €   1.000   € 12.500   €  23.334   huur bus tbv ophalen 
Rotterdam 

 €    7.500     €    8.301  

      Brandstof   €    3.000     €    3.134  

donaties stichtingen  €  8.500   €   8.500   €  32.913   Lease termijnen      €    1.952  

     Onderhoud  €       675     

donaties scholen      €  1.753   Verzekering  €    1.500     

     wegenbelasting  €       700     

huuropbrengst St. 
Leergeld 

     €  4.050   verzekering 
vorkheftruck 

     €     226  

     Transportkosten   €13.375   

Rente 
Rabospaarrekening 

     €      438       

     Gereedschap en 
verbruiksmaterialen 

 €       350     

        Productiekosten    €   350   

        Telefoon/internet  €         70     €        20  

        Verzekeringen  €       175     

        Algemeen beheer  €       175     €      874  

        onkosten vrijwilligers  €    1.500    €    2.563  

        ongedierte bestrijding  €       250     

        onvoorzien  €   1.150    €    6.079  

        Algemene kosten   €  3.320   

        Inrichting       € 77.281  

        Afschrijvingen    €                       

               

         verwacht positief 
resultaat over 2013 

   € 1.985   €   7.875  

Totaal    €27.000   €131.814   Totaal   €27.000   €131.814  
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Balans per 1 januari 2013 
   

     Rabobetaalrekening  €          741,31  
 

Eigen vermogen  €    17.911,05  
Rabospaarrekening  €     34.942,31  

 

reservering  €    20.000,00  
lening u/g  €          605,00  

   te ontvangen posten  €       1.975,04  
 

te betalen posten  €         352,61  

 

 €   38.263,66  
  

 €  38.263,66  

     Balans per 1 januari 2014 

    

     Rabobetaalrekening  €       4.247,27  
 

Eigen vermogen  €    45.786,31  
Rabospaarrekening  €     13.252,39  

 

reservering verbouwing  €      8.500,00  
lening u/g  €                  -    

   Inventaris  PM   

   Ames lease  €       9.375,00  
 

Vooruitbetaald Ames lease  €      9.375,00  
te ontvangen posten  €     38.401,21  

 

te betalen posten  €      1.614,56  

 

 €   65.275,87  
  

 €  65.275,87  

     Bij AA Lease hebben wij de 48 maanden afschrijving in de lease termijnen in 2013 in zijn geheel 

voldaan. Gemeente Dordrecht heeft ons daartoe € 10.000 ter beschikking gesteld 

 

     Specificatie te ontvangen posten per 31 december 2013: 

 Rente Rabo per december 2012 

  

 €         437,64  
brandstof donatie juli/dec. 2012 

  

 €      2.877,26  
Kerstgala Lions 2013 

   

 €    10.000,00  
ING openings actie 2013 

   

 €      2.000,00  
Santa Run 2013 

   

 €      5.000,00  
Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam collecte  €      1.086,31  
Toezegging Fonds 

   

 €    17.000,00  

    

 €  38.401,21  

     Te betalenposten per 31 december 2013: 

   De Hoop facilitaire dienst schoonmaakkosten 

  

 €         262,50  
De Hoop Technische dienst afvalverwijdering 

  

 €         500,00  
D. Boonstoppel onkosten 

   

 €             7,50  
A. Schefferlie onkosten 

   

 €           85,00  
T. Visser onkosten 

   

 €         204,32  
L. v.d. Ven papier 

   

 €           10,74  
Hol Installatiebureau inrichting 

   

 €         544,50  

    

 €    1.614,56  

     

Toelichting: 

Saldi bankrekeningen spreken voor zich. Ames lease geeft de waarde aan van de vooruit betaalde 

afschrijving van de VW Crafter. Te ontvangen posten staan boven gespecificeerd, de op 1 januari bij ons 

bekende toezeggingen. het eigen vermogen is gestegen tot € 45.786,31, iets waar wij dankbaar voor zijn. 
Het geeft ons als bestuur de mogelijkheid om ook in 2014 door te kunnen met het verstrekken van 

voedsel. De aanpassing van het kantoor gedeelte is in 2013 achteraf iets te krap bemeten.   

Gelukkig kregen wij de mogelijkheid om in 2014 nog wat correcties toe te passen om voor de 

vrijwilligers van het evaluatieteam, kantoor en magazijn mensen een fatsoenlijke werkplek te creeren. 

De uitvoering hiervan moet nog even wachten tot medio mei. Wij hebben hiervoor een 

reservering opgenomen in onze balans van € 8.500.  

 Ames lease is een pro memorie post waar ieder jaar de afschrijving op de lease van de VW Crafter . De te 

betalen kosten zijn bovenstaand gespecificeerd.  
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Bijlage 1: Investeringsbegroting 2013 (zie aparte pdf) 
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