
Jaarrekening 2019 Voedselbank Leidschendam-Voorburg
werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

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

Inkomsten 18,746 24,068 Vaste activa 47,000 32,000 27,000 Eigen vermogen 27,013 22,092 22,903
Giften 11,096 15,418 Boekwaarde Bus 22,000 12,000 2,000 EV begin periode 31,766 27,013 22,092

Particulieren 6,707 9,540 Spaarrekening 25,000 20,000 25,000 Resultaat boekjaar -4,753 -4,921 811
Kerken 1,811 3,153

Bedrijven, scholen,enz. 2,577 2,725 Vlottende activa 2,401 2,472 7,903 Sponsor-reserve Bus 22,000 12,000 2,000

Advertenties op Bus 5,660 7,210 Bankrekeningen 2,401 2,472 7,903 Voorziening Transitiekosten 10,000

Bijdrage van Voedselbanken Nederland 1,939 1,440 Debiteuren Crediteuren 388 380

Overig 51

Balanstotaal 49,401 34,472 34,903 49,401 34,472 34,903
Operationele kosten -22,923 -16,154

Exploitatiekosten Gebouw -6,234 -4,797
Onderhoud inventaris & inrichting -363 -755

Huur -2,500 -2,500 Toelichting op de jaarrekening
Gas, water, licht -2,127 -639

Afval -1,244 -903

Operationele kosten Bus -8,082 -6,182
Diesel -2,436 -1,828

Onderhoud -2,208 -909

Verzekering -1,403 -1,387

Wegenbelasting -2,036 -2,058

Exploitatiekosten -6,784 -3,757
Onkosten vrijwilligers -2,882 -2,087

Operationele kosten -3,902 -1,670

Kosten Regionaal Distributiecentrum -1,823 -1,418

Overige kosten -744 -7,103
IT / Website -85 -61

Drukwerk / advertenties bus -121 0

Bestuurskosten -250 -48

Bankkosten -288 -230

Voorziening Transitiekosten -6,764

Afschrijving (Bus) 0 0
Afschrijving bus -10,000 -10,000
Vrijval sponsorreserve bus 10,000 10,000
Overige afschrijvingen 0

Resultaat over boekjaar -4,921 811

Deze jaarrekening is op 5 februari 2020 goedgekeurd door de kascommissie van de stichting

Jaarrekening 2019: 
Ook financieel gezien was 2019 een goed jaar voor de Voedselbank Leidschendam-Voorburg. 
Ondanks een begroting die ervan uitging dat de stichting ruim vierduizend euro op het eigen vermogen zou moeten interen, werd een postief resultaat bereikt.
Dat kwam doordat zowel de inkomsten als de uitgaven in werkelijkheid beter waren dan gepland. 

Voor het eerst sinds jaren stegen de giften van particulieren en van kerkgenootschappen ten opzichte van het voorgaande jaar. De inkomsten uit de advertenties op 
onze bus bereikten een recordhoogte. Wellicht werd de vrijgevigheid van zowel mensen als bedrijven mede ingegeven door de paradox dat het velen economisch 
goed gaat, terwijl het aantal mensen dat een beroep op onze voedselbank moet doen nog steeds toeneemt. 

De kosten zijn verder omlaag gebracht. De voedselbank ging altijd al sober en voorzichtig met uitgaven om, maar door een aantal slimme organisatorische ingrepen 
werden verdere besparingen mogelijk. Door herinrichting van de bus hebben we meer laadruimte gekregen en kunnen we nu efficienter rijden - dat scheelt CO2 
uitstoot en brandstofkosten. Door meer afval te scheiden en door slimmer voorraadbeheer, konden de kosten voor het afvoeren van afval verder omlaag. En door het 
schoonmaken van de zonnepanelen op het dak van onze loods (en een schitterende zomer in 2018), kregen we in 2019 een mooi bedrag terug van Eneco. 

Dankzij het goede operationele resultaat en een mooie subsidie van de gemeente Leidschendam-Voorburg was het mogelijk om een substantieel bedrag opzij te 
zetten voor de 'transitie' die het bestuur van de stichting heeft ingezet: Het verzorgingsgebied samen brengen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, betere IT 
beveiliging, verdere stroomlijning van operationele procedures met die van Voedselbanken Nederland, naamsverandering in Voedselbank Leidschendam-Voorburg, 
meer communicatie over onze activiteiten naar de inwoners en instanties binnen onze gemeente en intensievere samenwerking met Voedselbank Haaglanden. 
Daarnaast onderzoekt het bestuur of er voor de klanten van onze voedselbank voordelen zijn als we meer met uitdeelpunten gaan werken.    

Vooruitblik naar 2020:
Gesteund door het mooie financiële resultaat over 2019 heeft het bestuur een kostendekkende begroting voor 2020 opgesteld. Dat vereist een blijvend hoog niveau 
van giften en advertentie-inkomsten.
Omdat wij niet willen (en door wettelijke regelgeving ook niet mogen) bezuinigen op voedselveiligheid, is er immers erg weinig ruimte meer over om operationeel verder 
te bezuinigen. 
De Eneco-teruggave die in 2019 de energiekosten drukte was eenmalig. Het zou ook niet prudent zijn om de historisch erg lage onderhoudskosten aan ons gebouw 
in 2019 als de nieuwe budget-norm te hanteren. Eventuele 'tegenvallers' zijn niet gebudgetteerd. Kosten die samenhangen de hierboven genoemde transitie zullen 
worden gedekt uit de voorziening die hiervoor is getroffen. Na het eerste kwartaal zal de bus boekhoudkundig volledig zijn afgescheven.  

Nan de Smet, voorzitter
Arnoud Breedijk, penningmeester


