
Jaarrekening 2020 Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg

Resultaatrekening 2019 2020 Balans 2018 2019 2020 2018 2019 2020
in € in € per einde boekjaar

Inkomsten 24,068 111,707 Vaste activa 32,000 27,000 85,000 Eigen vermogen 34,092 24,903 109,973
Giften 15,418 99,597 Boekwaarde Bus 12,000 2,000 0 Algemene Reserve 22,092 22,903 59,973

Particulieren 9,540 32,475 Spaarrekening 20,000 25,000 85,000 Reserve Bus 12,000 2,000 50,000
Kerken 3,153 2,031

Bedrijven, scholen,enz. 2,725 65,091 Vlottende activa 2,472 7,903 32,684 Voorziening Transitiekosten 10,000 7,711

Advertenties op Bus 7,210 6,955 Bankrekeningen 2,472 7,903 32,684
Bijdrage van Voedselbanken Nederland 1,440 1,000 Debiteuren Crediteuren 380

Speciale acties - inkomsten 4,155

Balanstotaal 34,472 34,903 117,684 34,472 34,903 117,684
Operationele kosten -16,154 -17,722

Exploitatiekosten Gebouw -4,797 -4,242
Onderhoud inventaris & inrichting -755 -823

Huur -2,500 -2,601 Toelichting op de jaarrekening
Gas, water, licht -639 -161

Afval -903 -656

Operationele kosten Bus -6,182 -8,401
Diesel -1,828 -1,841

Onderhoud -909 -3,049

Verzekering -1,387 -1,420

Wegenbelasting -2,058 -2,091

Exploitatiekosten -3,757 -3,501
Onkosten vrijwilligers -2,087 -2,029

Operationele kosten -1,670 -1,473

Kosten Regionaal Distributiecentrum -1,418 -1,578

Overige kosten -7,103 -4,212
IT / Website -61 -65

Drukwerk / advertenties bus 0 0

Bestuurskosten -48 -274

Bankkosten -230 -233

Covid-19 kosten -3,640

Transitiekosten -2,289

Voorziening Transitiekosten -6,764 2,289

Speciale acties - uitgaven 0 -2,703
Afschrijving (Bus) 0 0

Afschrijving bus -10,000 -2,000
Vrijval sponsorreserve bus 10,000 2,000
Overige afschrijvingen 0 0

Resultaat over boekjaar 811 87,070

Deze jaarrekening is op 23 maart 2021 goedgekeurd door de kascommissie van de stichting

2020 was een uitzonderlijk jaar. Ook voor de  Voedselbank Leidschendam-Voorburg. Ook financieel.
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat het Covid-19 virus ook ons land op de proef zou stellen, kreeg onze voedselbank ongekende en hartverwarmende steun uit alle 
hoeken van de samenleving. Giften van particulieren en bedrijven waren veel hoger dan ooit tevoren. We ontvingen veel meer donaties op onze bankrekening dan 
gebruikelijk, waaronder enkele enrorme bedragen. De uitschieter was een gift die het voortbestaan van onze voedselbank in één keer veilig stelt voor de komende jaren. 
Die gulle gift kwam van een private onderneming.

We ontvingen ook veel steun in natura, zoals voedsel om uit te delen van horeca ondernemers en sportkantines die ineens dicht moesten. We hebben 
beschermingsmiddelen,zoals mondkapjes en desinfecterende handgel, gekocht om aan onze clienten uit te delen. En we hebben zelfs voedsel bijgekocht toen we tijdens 
de eerste lockdown zagen dat het echt nodig was. Een groot deel van de bijbehorende kosten werd gedragen door de gemeente, door fondsen en door ondernemers. Zo 
stelde de gemeente ons in staat om verse groenten bij een lokale groentenboer te kopen. Een fonds vergoedde mondkapjes om uit te delen toen het nog lastig was om 
aan mondkapjes te komen. De actie waarbij we namens de nieuwe Mall of the Netherlands hele mooie voedselpakketten mochten uitdelen had op geen beter moment 
kunnen komen. In de tweede lockdown deelden we stoffen mondkapjes uit, waarvan we de kosten deelden met een kleine ondernemer die graag wilde helpen. Hoewel de 
corona maatregelen het onze clienten en onze vrijwilligers dit jaar soms lastig maakten, hebben wij de Nederlandse samenleving vaak op haar best kunnen zien; 
hulpvaardig en gul op de momenten dat heterop aan komt.
Het is wellicht wat ironisch dat de corona crisis onze voedselbank het financiële fundament heeft gebracht dat nodig is om ons werk de komende jaren te blijven doen. 
Natuurlijk hopen ook wij dat het virus snel weer uit ons leven verdwijnt. Tot het zover is blijven wij degenen die het hardst geraakt worden in ieder geval extra helpen.

Uiteraard blijven wij zuinig en verstandig met geld omgaan. Als incidentele onderhoudskosten aan onze ouder wordende bus buiten beschouwing worden gelaten, waren de 
operationele kosten in 2020 lager dan in 2019. We gingen door met energie besparen en met het verlagen van de kosten van afval. (De energiekosten zijn trouwens 
vertekend omdat we geld terug kregen van Eneco over de vorige gebruiksperiode.) De bus is in het afgelopen jaar volledig afgeschreven. We hebben nog geen nieuwe 
nodig, maar gebruiken de uitzonderlijke inkomsten uit 2020 wel om een bestemmingsreserve voor een nieuwe bus aan te leggen. Ooit zullen we die nodig hebben. 
Een deel van transitie-voorziening die we eind 2019 hebben gevormd om over te kunnen gaan op nieuwe manieren van werken, is in 2020 gebruikt. Het geld is volgens 
plan besteed aan betere IT beveiliging, verdere stroomlijning van operationele procedures met die van Voedselbanken Nederland, materiaal voor onze acties in 
supermarkten en de naamsverandering in Voedselbank Leidschendam-Voorburg. Het resterende deel van de transitie-voorziening zal in 2021 worden aangewend voor de 
overgang naar uitdeelpunten in zowel Leidschendam als Voorburg. Daarnaast zullen we in 2021 meer geld moeten uitgeven aan logistieke verbeteringen (zoals een 
routeplanningsysteem waardoor we minder diesel zullen gaan gebruiken) en operationele materialen zoals extra rolcontainers en koelcontainers voor bevroren voedsel.
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