
Jaarrekening 2017 & begroting 2018
werkelijk begroting werkelijk werkelijk begroting werkelijk werkelijk begroting

Resultaatrekening 2017 2018 Balans 2016 2017 2018 2016 2017 2018
in € in € per einde boekjaar

Inkomsten 19,936 19,700 Vaste activa 60,035 47,000 32,000 Eigen vermogen 31,766 27,013 22,213

Giften 12,650 13,700 Boekwaarde Bus 32,000 22,000 12,000 EV begin periode 35,458 31,766 27,013

Particulieren 6,918 7,500 Spaarrekening 28,035 25,000 20,000 Resultaat boekjaar -3,692 -4,753 -4,800

Kerken 3,661 3,700

Stichtingen, scholen,enz. 2,071 2,500 Vlottende activa 6,231 2,401 2,213 Sponsor-reserve Bus 32,000 22,000 12,000

Advertenties op Bus 5,650 6,000 Bankrekeningen 2,344 2,401 2,213

Voedselbank NL 1,636 Debiteuren 3,887 Crediteuren 2,500 388

Operationele kosten -24,677 -24,500 Balanstotaal 66,266 49,401 34,213 66,266 49,401 34,213

Exploitatiekosten Gebouw -6,630 -6,700

Onderhoud inventaris & inrichting -1,998 -2,000

Huur -2,500 -2,500 Toelichting op de jaarrekening
Gas, water, licht -948 -1,000

Afval -1,183 -1,200

Operationele kosten Bus -8,070 -8,350

Diesel -2,753 -2,750

Onderhoud -1,739 -2,000

Verzekering -1,387 -1,400

Wegenbelasting -2,192 -2,200

Exploitatiekosten -8,246 -7,950

Onkosten vrijwilligers -2,400 -2,400

Operationele kosten -5,846 -5,550

Overige kosten -1,731 -1,500

IT / Website -869 -500

Drukwerk -331 -400

Bestuurskosten -216 -250

Bankkosten -315 -350

Speciale acties 161 0

Inkomsten 700

Uitgaven/kosten -539

Afschrijving bus -10,000 -10,000

Vrijval Sponsor-reserve Bus 10,000 10,000

Correctie op balansposten -173

Resultaat over boekjaar -4,753 -4,800

Jaarrekening 2017: 

De inkomsten van de voedselbank bestaan voornamelijk uit giften en advertenties op onze bus. 

In 2017 werden minder giften ontvangen dan in voorgaande jaren. 

Dat kwam ook doordat er geen grote eenmalige uitgaven nodig waren waarvoor actief fondsen moesten worden geworven.

Het is in 2017 gelukt om de operationele kosten onder de 25 duizend euro grens te houden. 

Zo’n laag kostenniveau is mogelijk doordat alle voedsel aan de voedselbank wordt geschonken, doordat we alleen met vrijwilligers werken, 

doordat we altijd heel voorzichtig met uitgaven omgaan, doordat we onze energierekening laag kunnen houden door zonnepanelen op het 

dak van onze distributieloods, doordat veel bedrijven bereid zijn om ons korting te geven en omdat we in 2017 geen dure tegenvallers hebben 

gehad.

De afschrijving op de bus werd net als voorgaande jaren gedekt uit de sponsor-reserve. 

Ondanks het lage kostenniveau werd in 2017 een operationeel verlies geleden van €4,753. 

Hierdoor is ingeteerd op de financiële reserve die we aanhouden op onze spaarrekening. 

Per eind 2017 is het bedrag op de spaarrekening nog net voldoende om de operationele kosten van één jaar op te vangen, terwijl we streven 

naar een buffer van anderhalf jaar. 

Begroting 2018:

In de begroting voor 2018 is uitgegaan van een min of meer gelijkblijvend bedrag aan giften. 

De bijdrage van Voedselbank Nederland is niet begroot omdat er met ingang van 2018 moet worden bijgedragen in de kosten van het 

distributiecentrum van Voedselbank Haaglanden. 

De verwachte bijdrage is ongeveer gelijk aan de inkomsten van Voedselbank NL. 

Aan de kostenkant zijn geen grote tegenvallers gebudgetteerd. 

Met deze aannames laat de begroting voor 2018 opnieuw een operationeel tekort van iets minder dan 5 duizend euro zien. 

De financiële buffer van Stichting Buren zal daarmee tot 20 duizend euro en zakt daarmee tot onder de kritische grens van één jaar 

operationele kosten.  
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