
werkelijk begroting werkelijk werkelijk begroting werkelijk werkelijk begroting

Resultaatrekening 2018 2019 Balans 2017 2018 2019 2017 2018 2019
in € in € per einde boekjaar

Inkomsten 16,872 18,000 Vaste activa 47,000 32,000 19,500 Eigen vermogen 27,013 22,092 17,992
Giften 11096 12000 Boekwaarde Bus 22000 12000 2000 EV begin periode 31766 27013 22092

Particulieren 6707 7000 Spaarrekening 25000 20000 17500 Resultaat boekjaar -4753 -4921 -4100

Kerken 1811 2500

Bedrijven, scholen,enz. 2577 2500 Vlottende activa 2,401 2472 500 Sponsor-reserve Bus 22000 12000 2000
Advertenties op Bus 5660 6000 Bankrekeningen 2401 2472 500

Voedselbank NL & RDC Haaglanden 117 Debiteuren Crediteuren 388 380 8

Operationele kosten -21,844 -22,100 Balanstotaal 49,401 34,472 20,000 49,401 34,472 20,000
Exploitatiekosten Gebouw -6234 -7200

Onderhoud inventaris & inrichting -363 -1000

Huur -2500 -2500 Toelichting op de jaarrekening
Gas, water, licht -2127 -2400

Afval -1244 -1300

Operationele kosten Bus -8082 -8100
Diesel -2436 -2400

Onderhoud -2208 -2300

Verzekering -1403 -1400

Wegenbelasting -2036 -2000

Exploitatiekosten -6784 -5550
Onkosten vrijwilligers -2882 -1950

Operationele kosten -3902 -3600

Overige kosten -744 -1250
IT / Website -85 -500

Drukwerk / advertenties bus -121 -200

Bestuurskosten -250 -250

Bankkosten -288 -300

Speciale acties (saldo) 51

Afschrijving bus -10000 -10000
Vrijval Sponsor-reserve Bus 10000 10000

Resultaat over boekjaar -4,921 -4,100

Deze jaarrekening is op 26 februari 2019 goedgekeurd door de kascommissie

Jaarrekening 2018: 
De inkomsten van de voedselbank bestaan uit giften en advertenties op onze bus. In 2018 werden wederom minder giften ontvangen dan het voorgaande jaar, 
vooral doordat de giften van kerken jaar op jaar afnemen. Omdat er geen grote eenmalige uitgaven nodig waren, waren ook dit jaar geen speciale acties nodig om 
fondsen te werven. Zo konden we al werk richten op het inzamelen van voedsel voor de mensen die we helpen. 

Ook in 2018 is het weer gelukt om de operationele kosten onder de 25 duizend euro te houden. 
Zo’n laag kostenniveau is mogelijk doordat alle voedsel dat we weggeven aan ons 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 en 
doordat bedrijven vaak bereid zijn om ons een korting te geven. 
Ondanks prijsstijgingen van bijvoorbeeld elektriciteit en diesel is het in 2018 - dankzij de vrijwillige inzet van velen - weer gelukt om de kosten te laten dalen. 
De afschrijving op de bus werd net als voorgaande jaren gedekt uit de sponsor-reserve. 

Doordat inkomsten en kosten ongeveer in gelijke mate daalden, leden we in 2018 wederom een operationeel verlies van bijna vijfduizend euro. Dat was in lijn met 
de begroting voor 2018. Hierdoor teerden we verder in op de financiële reserve op onze spaarrekening. Onze buffer is daarmee gedaald tot onder het niveau van 
onze jaarlijkse operationele kosten.

Begroting 2019:
Ook voor 2019 voorzien wij weer een tekort op de begroting. De giften die wij ontvangen zijn immers structureel te laag om de kosten te dekken die wij moeten 
maken om het voedsel in te zamelen en uit te delen. Omdat wij niet willen (en door wettelijke regelgeving ook niet mogen) bezuinigen op voedselveiligheid, is er 
nauwelijks ruimte om verder in het al lage kostenniveau van de Voedselbank te snijden. Deze structureel verlieslatende situatie is op lange termijn onhoudbaar.  
Het bestuur zal alles op alles zetten om de continuïteit van de Voedselbank te waarborgen, zodat we de armste mensen en gezinnen in Leidschendam-Voorburg 
ook in de toekomst kunnen blijven helpen om door een moeilijke fase in hun leven heen te komen. 

In 2019 zal bijdrage van Voedselbank Nederland zal ongeveer gelijk blijven aan onze bijdrage aan de kosten van het Regionaal Distributie Centrum van 
Voedselbank Haaglanden. Aan de kostenkant zijn geen grote tegenvallers gebudgetteerd. In het eerste kwartaal van 2020 zal onze bus boekhoudkundig geheel 
zijn afgeschreven.
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