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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Voedselbank Dordrecht
Postbus 8001
3301 CA Dordrecht
NEDERLAND
Dordrecht, 6 maart 2020
Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar
2019 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening en de samenstellingsverklaring zijn
opgenomen in dit rapport.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
BDO Accountants
namens deze,

K. Muilwijk RA RB

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan het bestuur van Stichting Voedselbank Dordrecht

De jaarrekening van Stichting Voedselbank Dordrecht te Dordrecht is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en
de winst- en verliesrekening over 2019 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, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. 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 van toepassing zijnde grondslagen voor de 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 Voedselbank Dordrecht.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Dordrecht, 6 maart 2020
BDO Accountants
namens deze,

K. Muilwijk RA RB

BESTUURSVERSLAG
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Bestuursverslag
Referentie naar plaats van beschikbaarheid
Jaarverslag Voedselbank Dordrecht 2019
Dit jaarverslag is aanvullend op het financieel jaarverslag.
De organisatie
De Voedselbank Dordrecht (VBD) is een zelfstandige stichting en lid van de vereniging van
Voedselbanken Nederland. De VBD verzamelt en distribueert voedsel aan hen die dat nodig hebben.
De VBD krijgt een deel van haar voedsel via een regionaal distributiecentrum (RDC). Het grootste
gedeelte verzamelt VBD zelf.
Vanaf mei 2014 functioneert Voedselbank Dordrecht volledig als zelfstandige voedselbank. Dat
betekent dat de VBD zelf voedselpakketten samenstelt en ze vervolgens zelfstandig verstrekt aan
cliënten en zelf ook de cliënten-administratie verzorgt. In 2019 is er met een wisselende groep van
ca 161 vrijwilligers gewerkt.
Cliënten van de voedselbank
De VBD deelt dagelijks voedselpakketten uit op door de weekse dagen. In totaal gaat het om zo’n
350 gezinnen in Dordrecht. Het betreft personen die op of onder de armoedegrens leven en een
extra voedselpakket goed kunnen gebruiken. Het aantal cliënten is ondanks de verruiming van de
norm ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Administratie en evaluatie
De VBD houdt met alle haar cliënten intake-gespreken om te verifiëren dat de cliënten
daadwerkelijk aan de toelatingscriteria voldoen. Naast een intake wordt de situatie periodiek
geëvalueerd. De evaluatie wordt gedaan door een vast team van eigen mensen. Daarnaast heeft de
VBD een eigen administratie.
Logistiek
De distributielogistiek wordt gecoördineerd vanuit de centrale hal op de locatie van Stichting de
Hoop aan de Provinciale weg. In deze hal wordt het voedsel verzameld en vervolgens weer
gedistribueerd. De VBD heeft de beschikking over een eigen bus en een eigen team van chauffeurs.
Daarnaast wordt dankbaar gebruik gemaakt van de participantenregeling van de Gemeente
Dordrecht. Tevens is er in de hal een samenwerking met het Da Vinci college die de hal gebruikt
voor het geven van heftruckcursussen
Naast de eigen hal, is de VBD, samen met de andere voedselbanken van de regio Zuid-Holland mede
verantwoordelijk voor de exploitatie van het regionale DC in Rotterdam. Besluitvorming vindt plaats
in het Regionaal Overleg Platform (ROP) waar alle voedselbanken en het DC Rotterdam in zijn
vertegenwoordigd.
Uitdeelpunten
Er wordt gewerkt met 6 uitdeellocaties verdeeld over de stad. Cliënten kunnen 1 keer per week hun
pakket bij een uitdeellocatie ophalen. De uitdeellocatie wordt gerund door vrijwilligers van de
Voedselbank en beleverd door de eigen bus.
Financiën
De Voedselbank heeft de ANBI status en voldoet in die zin aan alle voorwaarden van de
belastingdienst. De Voedselbank stelt elk jaar een nieuwe exploitatierekening op van baten en
lasten.
De baten zijn voor het merendeel afkomstig van schenkingen van bedrijven, stichtingen, kerken en
particulieren. In 2019 zijn tevens een aantal fondsen aangeschreven om extra lasten te dragen.
Daarnaast heeft de Voedselbank een aantal vaste lasten die vooral gerelateerd zijn aan de
huisvesting en het transport van goederen. Niemand bij de VBD krijgt betaald voor het werk, alle
werkzaamheden zijn op basis van vrijwilligheid.
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Acties
Het afgelopen jaar zijn diverse acties gehouden om de VBD te helpen aan voedsel of fondsen. De
campagne “we verspillen geen goed voedsel” laat bedrijven en organisaties voedsel dat ze zelf niet
gebruiken, inzamelen. Er zijn diverse en ook bedrijven waar we nog niet eerder contact mee hadden
die we kunnen toevoegen aan onze sponsorlijst.
De campagne “Drink koffie voor de Voedselbank” samen met Douwe Egberts heeft gezorgd voor
ruim 600 pakken koffie. En op initiatief van een bedrijf gaan we deze campagne het hele jaar
voeren.
Er is een concert met opbrengt voor de VBD georganiseerd en er zijn diverse supermarktacties
bemenst. Ook heeft een boer in de Hoekse Waard zijn perenopbrengst gedoneerd als vrijwilligers ze
kwamen plukken. Ook deze actie heeft een mooie opbrengt opgeleverd.
Evenementen
De VBD heeft in nauwe samenwerking met de Lions weer een prachtig kerstdiner voor haar cliënten
georganiseerd. Samen met voetbalvereniging RCD is er daarnaast wat laagdrempeliger een diner
georganiseerd. Beiden waren vol en succesvol. Er is gestart met de voorbereidingen voor een
benefietdiner.
Vrijwilligers
Omdat de VBD volledig wordt gerund door vrijwilligers die geen aanspraak doen op vergoedingen,
wordt er als dank éénmaal per jaar een vrijwilligers-themamiddag georganiseerd. Hoewel er budget
voor was gereserveerd, is het in 2019 (wederom) gelukt om deze middag geheel door ondernemers
te laten financieren.
Bestuur
De Voedselbank Dordrecht is in 2019 bestuurd door Matthijs van Muijen (voorzitter), Jeroen van Meel
(penningmeester), Marian Pater (secretaris en PR), Anneke Maagdenberg (algemeen bestuurslid) en
Marja Luijten (coördinator en bestuurslid). Verder is toegetreden tot het bestuur Maurits Visser
(algemeen bestuurslid). Het bestuur heeft in totaal 10 keer vergaderd.

8

JAARREKENING 2019

Stichting Voedselbank Dordrecht, te Dordrecht

Balans per 31 december 2019
Activa
31-12-2019
€

(Na voorstel resultaatbestemming)

€

31-12-2018
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

8.927

13.487
8.927

13.487

Liquide middelen

127.586

86.317

Totaal

136.513

99.804
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Voedselbank Dordrecht, te Dordrecht

Passiva
31-12-2019
€

(Na voorstel resultaatbestemming)

€
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Continuiteitsreserve

48.770
20.000
60.000

31-12-2018
€

€

47.778
20.000
25.000
128.770

Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

2.743
5.000

Totaal
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92.778

2.026
5.000
7.743

7.026

136.513

99.804

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Voedselbank Dordrecht, te Dordrecht

Staat van baten en lasten over 2019
Begroting 2020
€

2019
€

2018
€

Overige bedrijfsopbrengsten

93.500

120.172

126.799

Som der exploitatiebaten

93.500

120.172

126.799

Overige bedrijfskosten
Overige personeelsgerelateerde kosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Auto- en transportkosten
Algemene kosten

7.250
43.550
3.500
18.500
12.750
7.100

3.158
44.651
2.069
15.506
11.267
7.529

4.138
49.331
912
11.843
11.908
3.616

Som der exploitatielasten

92.650

84.180

81.748

850

35.992

45.051

-

-

5

850

35.992

45.056

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Continuiteitsreserve

-

992
0
35.000

56
20.000
25.000

Bestemd resultaat

-

35.992

45.056

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Resultaat
Resultaatbestemming
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Voedselbank Dordrecht, te Dordrecht

Algemene toelichting
Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting Voedselbank Dordrecht
Stichting
Dordrecht
24396329

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Voedselbank Dordrecht, statutair gevestigd te Dordrecht bestaan
voornamelijk uit inzamelen en gratis verstrekken van verkregen voedsel aan de armste mensen in
Dordrecht en omstreken.
Locatie feitelijke activiteiten
Dordrecht
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn
voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Voedselbank Dordrecht, te Dordrecht

Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde
grondslagen voor de financiële verslaggeving.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.

Grondslagen voor waardering activa
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
vennootschap.

Grondslagen voor waardering passiva
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor baten en lasten
Baten
De baten zijn bepaald op basis van de (te) ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar
waarop deze betrekking hebben.
De lasten, die verantwoord worden in het jaar waarop deze betrekking hebben, zijn opgenomen
tegen uitgaafprijs. In deze kosten zijn tevens begrepen kosten wegens afboeking van voorraden tot
lagere opbrengstwaarde.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Voedselbank Dordrecht, te Dordrecht

Toelichting op balans
Eigen vermogen
31-12-2019
€
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Continuiteitsreserve
Totaal

31-12-2018
€

48.770
20.000
60.000

47.778
20.000
25.000

128.770

92.778
2019
€

Stichtingsvermogen

Stand 1 januari
Exploitatieresultaat

47.778
992
83.770
83.770

Stand 31 december

2019
€

Bestemmingsreserve

Stand 1 januari

20.000
20.000

Exploitatieresultaat

-

Stand 31 december

20.000

Een bestemmingsreserve wordt door het bestuur vastgesteld en afgezonderd voor een bepaald doel.
Deze is in 2018 gevormd voor de vervanging van de bus en koelinstallatie.
2019
Continuiteitsreserve
€
Stand 1 januari
Exploitatieresultaat

25.000
35.000
60.000
60.000

Stand 31 december

Gelet op het sterk wisselende karakter van de inkomsten en uitgaven van de Voedselbank heeft de
stichting, analoog aan de VB Nederland een zogeheten ‘continuiteitsreserve’ te vormen met als doel
om de continuiteit van maximaal 1 jaar te kunnen waarborgen. Concreet betekent dit dat de reserve
maximaal de jaarlijkse kosten zou moeten kunnen dekken.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Voedselbank Dordrecht, te Dordrecht

Toelichting op staat van baten en lasten
Baten en brutomarge
2019
€

2018
€

Overige bedrijfsopbrengsten

120.172

126.799

Som der exploitatiebaten

120.172

126.799

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

120.172

126.799

Financiële baten en lasten
2019
€

2018
€

Rentebaten banken

-

5

Financiële baten en lasten (saldo)

-

5
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Stichting Voedselbank Dordrecht, te Dordrecht

Overige toelichtingen
Werknemers
2019
fte

Gemiddeld aantal werknemers over periode

2018
fte

Werkzaam binnen Nederland
Werkzaam buiten Nederland

-

-

Totaal

-

-

Ondertekening
Dordrecht,
Naam

Handtekening

M.G.J. van Muijen
Voorzitter
M.J. Pater - von
Wasserthal
Secretaris
M.B. Visser
Bestuurder
A.
Maagdenberg - Wedemeijer
Bestuurder
M.M. Luijten - Klous
Bestuurder
J.W. van Meel
Penningmeester
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