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1 RESULTATEN 

ONTWIKKELING RESULTAAT 

Ter analyse van het exploitatieresultaat van de stichting verstrekken wij u navolgende opstelling, 

welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening van de stichting. 

 

  2021   2020   

  € % € % 

Baten 39.800 100,0 42.157 100,0 

Kosten van grond- en hulpstoffen -1.518 -3,8 -3.980 -9,4 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 38.282 96,2 38.177 90,6 

Afschrijvingen en waardeverminderingen         
Afschrijvingen materiële vaste activa 4.768 12,0 3.614 8,6 

          

Overige bedrijfskosten         
Overige personeelsgerelateerde kosten 1.440 3,6 1.254 3,0 

Huisvestingskosten 9.780 24,6 6.505 15,4 

Exploitatiekosten 1.100 2,8 2.493 5,9 

Verkoopkosten 99 0,2 198 0,5 

Auto- en transportkosten 9.402 23,6 5.826 13,8 

Kantoorkosten 3.718 9,3 1.651 3,9 

          

Som der kosten 30.307 76,1 21.541 51,1 

Bedrijfsresultaat 7.975 20,0 16.636 39,5 

Financiële baten en lasten -175 -0,4 -170 -0,4 

Resultaat 7.800 19,6 16.466 39,1 
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VERGELIJKING RESULTAAT 

De ontwikkeling van het exploitatieresultaat 2021 t.o.v. 2020 kan als volgt worden geanalyseerd: 

  2021 

  € 

Resultaat hoger door   
Stijging brutomarge 105 

Resultaat lager door   
Stijging afschrijvingen en waardeverminderingen -1.154 

Stijging overige bedrijfskosten -7.612 

Daling financieel resultaat -5 

Totaal afname resultaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-8.666 
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2 FINANCIËLE POSITIE 

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL 

Ter analyse van de financiële positie van de stichting dient de volgende opstelling, welke is 

gebaseerd op de gegevens uit de balans: 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Beschikbaar op lange termijn     
Eigen vermogen 61.696 53.895 

Voorzieningen 25.000 25.000 

 

86.696 78.895 

Vastgelegd op lange termijn     
Materiële vaste activa 14.830 19.598 

 

14.830 19.598 

Werkkapitaal 71.866 59.297 

De toename van het werkkapitaal ad € 12.569 is als volgt te verklaren: 

   € € 

 Resultaat 2021   7.800 

 Afschrijving materiele vaste activa   4.769 

     12.569 

 Besteed aan:     

 Investeringen 0    

      

    0  

  
  

 12.569 

  

OPBOUW WERKKAPITAAL 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Vorderingen 33 1.213 

Liquide middelen 80.639 62.130 

Vlottende activa 80.672 63.343 

Af: kortlopende schulden 8.806 4.046 

Werkkapitaal 71.866 59.297 

 

Blijkens deze opstelling is per 31 december 2021 het werkkapitaal toegenomen  

met € 12.569 Voor de verklaring van het verloop van de liquiditeitspositie 

verwijzen wij naar het kasstroomoverzicht over 2021. 
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3 MEERJARENOVERZICHT 

Resultaten 

De resultaten over de afgelopen jaren laten zich als volgt vergelijken: 

 

  2021 2020 2019 2018 2017 

  € € € € € 

Baten 39.800 42.157 30.582 26.418 99.914 

Kosten van grond- en hulpstoffen -1.518 -3.980 -6.930 -6.003 - 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 38.282 38.177 23.652 20.415 99.914 

Afschrijvingen en 

waardeverminderingen           
Afschrijvingen materiële vaste activa 4.768 3.614 418 204 - 

            

Overige bedrijfskosten           
Overige personeelsgerelateerde kosten 1.440 1.254 212 - - 

Huisvestingskosten 9.780 6.505 7.706 4.699 4.848 

Exploitatiekosten 1.100 2.493 302 1.584 670 

Verkoopkosten 99 198 318 1.222 1.136 

Auto- en transportkosten 9.402 5.826 5.722 7.819 3.776 

Kantoorkosten 3.718 1.651 1.255 1.113 1.072 

            

Som der kosten 30.307 21.541 15.933 16.641 11.502 

Bedrijfsresultaat 7.975 16.636 7.719 3.774 88.412 

Financiële baten en lasten -175 -170 -170 -170 -87.135 

Resultaat 7.800 16.466 7.549 3.604 1.277 

 
 
 

 

 

 
 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere 

toelichtingen te geven. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

E. Tak-Melkert  

Penningmeester.  
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4 BESTUURSVERSLAG 

ORGANISATIE EN BESTUUR 

Doelstelling, beleid en activiteiten 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek is opgericht op 14 juni 2017, de stichting heeft haar zetel in 

de gemeente Krimpenerwaard.  

De Stichting heeft ten doel: 

a. het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen 

b. het tegengaan van verspilling van goed voedsel 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door: 

a. het uitvoeren van Voedselbankactiviteiten in haar werkgebied 

b. het aangesloten zijn bij Voedselbank Nederland en zich houden aan de statuten van 

Voedselbank Nederland, het door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging vastgestelde 

Voedselbankreglement en de besluiten van de Ledenvergadering. 

  

Ontstaan van de Stichting  

Na het royement van Voedselbank Krimpenerwaard dreigde een hiaat te ontstaan in de 

voedselvoorziening voor arme mensen. Op initiatief van Voedselbank Nederland en de Gemeente 

Krimpenerwaard is daarom een bestuur gezocht, dat vorm zou kunnen geven aan een nieuwe 

voedselbank organisatie, hetgeen heeft geleid tot oprichting van de Stichting op 14 juni 2017. 

  

Statutaire voorschriften inzake de jaarrekening  

Conform artikel 10 van de statuten, wordt jaarlijks uiterlijk binnen 5 maanden na afloop van het 

boekjaar (31 december) door de penningmeester een jaarrekening opgesteld. 

Het bestuur verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening op de door de algemene 

ledenvergadering van Voedselbanken Nederland vastgestelde wijze. 

De ondertekende verklaring van deze kascontrolecommissie bevindt zich in de financiële 

administratie van de Stichting. 

De jaarrekening wordt door het bestuur in een vergadering, te houden binnen 6 maanden na 

afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuursleden ondertekend. 

Ook het getekende exemplaar van de jaarrekening wordt bij de financiële administratie van de 

Stichting opgeslagen. 

  

Fiscale zaken  

Stichting Voedselbank IJssel en Lek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

68966369; Het RSIN-nummer is 8576.67.580 De akte van de stichting is 14 juni 2017 bij notaris 

mr. Van Veen te Nederlek verleden. De Stichting heeft de ANBI-status, is belastingplichtig voor de 

omzetbelasting en is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.  
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Samenstelling bestuur 

Het bestuur van Stichting Voedselbank IJssel en Lek is als volgt samengesteld: 

J.H. Oosters, voorzitter 

F. Bruens, secretaris 

E. Tak-Melkert, penningmeester 

M. Holst-Brink, bestuurslid 

B. Crouwers, bestuurslid 

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 

Resultaat activiteiten 

Vanaf de aanvang van de activiteiten van Stichting Voedselbank IJssel en Lek is de verstrekking 

van voedselpakketten gegroeid van wekelijks 75 pakketten tot wekelijks 220 pakketten. Deze 

pakketten worden tot op heden verstrekt met behulp van het distributiecentrum Rotterdam, 

echter het distributiecentrum heeft aangegeven deze grote hoeveelheden niet te kunnen blijven 

leveren en op korte termijn zal de Stichting deze pakketten dus geheel zelf moeten gaan 

samenstellen. In verband met de geplande verhuizing in 2020 was een deel van de subsidies 

gereserveerd om deze verhuizing te bekostigen. Echter door een incidentele hulpactie van de 

verhuurder van het pand te Stolwijk hebben wij het grootste deel van de verbouwing ten behoeve 

van de nieuwe locatie geschonken gekregen. Ondanks Corona hebben we met aangepaste 

protocollen het gehele jaar 2021 kunnen functioneren, waardoor de voedselvoorziening voor 

mensen die daarvoor in aanmerking komen gewoon door kon gaan. Duidelijk merkbaar dat de 

samenleving dit waardeert, want onze donaties van particulieren zijn in 2021 aanzienlijk 

toegenomen. Door vorenstaande oorzaken is in 2021 een positief exploitatieresultaat is ontstaan. 

Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.  

Verwachting 2022  

Voor het boekjaar 2022 verwachten wij een spannend jaar, er zal meer beroep gedaan worden op 

onze voorzieningen, vanwege de stijgende gasprijzen en het feit dat ondernemers hun 

Corona-belastingschulden moeten gaan aflossen. Daarnaast loopt in 2022 het huurcontract van 

onze locatie in Lekkerkerk af en is het de vraag of wij tegen de gunstige voorwaarden, die nu 

gelden (maandelijkse donatie ter grootte van de huur door de verhuurder) kunnen blijven huren 

of dat deze huurkosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de exploitatie zullen komen. 

In de begroting zijn wij ervan uitgegaan dat de huidige regeling gecontinueerd kan worden. 

Vrijwilligerswerk 

Conform de voorschriften van Voedselbank Nederland wordt binnen elke Voedselbankorganisatie 

slechts gewerkt met vrijwilligers, hetgeen betekent dat er geen betaalde functionarissen in 

dienst zijn van de Stichting. 
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VERMOGEN EN BELEGGINGEN 

Vrij besteedbaar vermogen 

Het gereserveerde eigen vermogen mag alleen aangewend worden ten behoeve van de uitvoering 

van de doelstelling van de Stichting. 

Beleggingsbeleid 

De Stichting belegt geen gelden, er is derhalve geen beleggingsbeleid geformuleerd. 

KOMEND VERSLAGJAAR 

Samenvatting begroting 

De begroting voor het komende boekjaar is opgenomen naast de staat van baten en lasten over 

dit boekjaar. 

 

Ammerstol, 26 februari 2021 

Naam bestuurders Handtekening 

E. Tak-Melkert 
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JAARREKENING 2021 



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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5 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

na resultaatbestemming   

31 december 

2021   

31 december 

2020 

  € € € € 

Vaste activa         

Materiële vaste activa         
Inventarissen 14.830   19.598   

    14.830   19.598 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Overige vorderingen 27   27   

Overlopende activa 6   1.186   

    33   1.213 

Liquide middelen   80.639   62.130 

Totaal 

  

95.502 

  

82.941 



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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PASSIVA 

na resultaatbestemming   

31 december 

2021   

31 december 

2020 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Bestemmingsreserve 25.000   25.000   

Overige reserves 36.696   28.895   

 

  61.696   53.895 

Voorzieningen   25.000   25.000 

Kortlopende schulden         
Overige schulden 1.597   1.815   

Overlopende passiva 7.209   2.231   

    8.806   4.046 

     

Totaal 

  

95.502 

  

82.941 



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2021 

  

Begroting 

2022 2021 2020 

  € € € 

Baten 35.000 39.800 42.157 

Som der exploitatiebaten 35.000 39.800 42.157 

Kosten van grond- en hulpstoffen 2.500 1.518 3.980 

Afschrijvingen en waardeverminderingen       
Afschrijvingen materiële vaste activa 4.800 4.768 3.614 

        

Overige bedrijfskosten       
Overige personeelsgerelateerde kosten 2.500 1.440 1.254 

Huisvestingskosten 8.000 9.780 6.505 

Exploitatiekosten 2.500 1.100 2.493 

Verkoopkosten 1.500 99 198 

Auto- en transportkosten 10.000 9.402 5.826 

Kantoorkosten 3.000 3.718 1.651 

        

Som der exploitatielasten 34.800 31.825 25.521 

Exploitatieresultaat 200 7.975 16.636 

Financiële baten en lasten       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 6 5 

Rentelasten en soortgelijke kosten -200 -181 -175 

Resultaat - 7.800 16.466 

 

Het resultaat 2021 is geheel toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Resultaatbestemming       

Overige reserves - 7.800 16.466 

Bestemd resultaat - 7.800 16.466 



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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7 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

Indirecte methode 2021 2020 

  € € 

Bedrijfsresultaat 7.975 16.636 

Aanpassing voor afschrijvingen 4.768 3.614 

Mutatie van overige vorderingen 1.180 -962 

Mutatie van overige kortlopende schulden  

(excl. schulden kredietinstellingen) 4.760 3.857 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 18.683 23.145 

Ontvangen interest 6 5 

Betaalde interest -181 -175 

Kasstroom uit operationele activiteiten 18.508 22.975 

Investeringen in materiële vaste activa - -21.746 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - -21.746 

Netto-kasstroom 18.508 1.229 

Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 1 -1 

Mutatie in geldmiddelen 18.509 1.228 

 

 



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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8 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting Voedselbank IJssel en Lek 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Schoonhoven 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 68966369 

Belangrijkste activiteiten 

Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen. Het tegengaan van verspilling van 

goed voedsel. 

Locatie feitelijke activiteiten 

Activiteiten vinden plaats vanuit het centraal magazijn te Lekkerkerk, en vanuit lokale 

uitdeelpunten in Schoonhoven en Stolwijk. 



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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9 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met 

eventuele bestemmingssubsidies en met de op basis van de geschatte economische levensduur 

bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

inbaarheid van de vorderingen. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Voorzieningen 

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:  

• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 

verleden; en  

• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en  

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig 

is. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante 

waarde van die uitgaven. 



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de ontvangen bijdragen uit vrijgevigheid van particulieren en 

instellingen en de ontvangen subsidies van de gemeente en particuliere instanties. 

  

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

De afschrijvingspercentages zijn berekend op basis van de economische levensduur van het actief 

en bedragen: 

- inventarissen:    

 

20% 
    

- vervoermiddelen: 

 

20% 

      

GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT 

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in 

buitenlandse valuta zijn herleid naar euro's met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde 

omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. 

 



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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10 TOELICHTING OP BALANS 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Verbouwingen - - 

Inventarissen 14.830 19.598 

Vervoermiddelen - - 

 

14.830 19.598 

 

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het verslagjaar is als volgt te specificeren: 

 

  

Ver-

bouwingen 

Inven-

tarissen 

Vervoer-

middelen Totaal 

  € € € € 

Boekwaarde 1 januari 2021         
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 4.647 36.218 25.009 65.874 

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen -4.647 -16.620 -25.009 -46.276 

Materiële vaste activa - 19.598 - 19.598 

Mutaties 2021         
Afschrijvingen - -4.768 - -4.768 

Saldo mutaties - -4.768 - -4.768 

Boekwaarde 31 december 2021         
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 4.647 36.218 25.009 65.874 

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen -4.647 -21.388 -25.009 -51.044 

Materiële vaste activa - 14.830 - 14.830 

Afschrijvingspercentage 20,0 20,0 -   



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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VORDERINGEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Overige vorderingen     

Waarborgsommen 27 27 

      

Overlopende activa     

Rente spaarrekening 6 5 

Vooruitbetaalde huur - 1.181 

  6 1.186 

Totaal 33 1.213 

Toelichting 

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar en worden volwaardig geacht. 

LIQUIDE MIDDELEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Banktegoeden     

Rabobank rekening courant 2.639 7.130 

Rabobank spaarrekening 78.000 55.000 

Totaal 80.639 62.130 

Toelichting 

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting. 



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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EIGEN VERMOGEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Bestemmingsreserve 25.000 25.000 

Overige reserves 36.696 28.895 

Totaal 61.696 53.895 

Bestemmingsreserve 

Het verloop van de bestemmingsreserve gedurende het verslagjaar is als volgt te specificeren: 

 

Bestemmingsreserve 2021 

  € 

Stand 1 januari 25.000 

Stand 31 december 25.000 

Door Voedselbank Nederland is een aanvangssubsidie van € 25.000 ter beschikking gesteld bij de 

oprichting van de Stichting Voedselbank IJssel en Lek. Deze subsidie, welke aanvankelijk als 

lening is verstrekt, mag dienen om eventuele exploitatietekorten te lenigen en om 

aanvangsinvesteringen te financieren. Door actieve fondsen- en sponsorwerving zijn alle 

aanvangsinvesteringen door derden gefinancierd, zodat deze subsidie als bestemmingsreserve in 

de balans is opgenomen. 

Overige reserves 

Het verloop van de overige reserves gedurende het verslagjaar is als volgt te specificeren: 

 

Overige reserves 2021 

  € 

Stand 1 januari 28.895 

Aandeel in exploitatieresultaat 7.800 

 

36.695 

Afronding 1 

Stand 31 december 36.696 

Het resultaat 2021 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 



Jaarrekening 2021 

Stichting Voedselbank IJssel en Lek 
Schoonhoven 
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VOORZIENINGEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Andere voorzieningen     

Voorziening huisvesting 25.000 25.000 

      

Totaal 25.000 25.000 

Toelichting 

Vanaf de aanvang van de activiteiten van Stichting Voedselbank IJssel en Lek is de verstrekking 

van voedselpakketten gegroeid van wekelijks 75 pakketten tot wekelijks 220 pakketten. Deze 

pakketten worden tot op heden verstrekt met behulp van het distributiecentrum Rotterdam, 

echter het distributiecentrum heeft aangegeven deze grote hoeveelheden niet te kunnen blijven 

leveren en op korte termijn zal de Stichting deze pakketten dus geheel zelf moeten gaan 

samenstellen. Daarvoor is een grotere ruimte met een rollenbank en overige voorzieningen nodig, 

om dit te kunnen bekostigen is een voorziening gevormd. In 2020 is de verhuizing naar een 

nieuwe locatie in Lekkerkerk voltooid, echter het grootste deel van de verbouwing van deze 

locatie is uitgevoerd door een donateur, waardoor de voorziening huisvesting niet is 

aangesproken. De voorziening is daarom blijven staan voor een evt. toekomstige verhuizing.  

De looptijd van de voorziening is langer dan één jaar. 

Andere voorzieningen 

Het verloop van de voorziening gedurende het verslagjaar is als volgt te specificeren: 

 

Andere voorzieningen 2021 

  € 

Stand 1 januari 25.000 

Stand 31 december 25.000 

 

  



Jaarrekening 2021 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Overige schulden 1.597 1.815 

Overlopende passiva     

Kantoorkosten 313 - 

Gas, water en electra 6.750 - 

Brandstof auto - 146 

Abonnementen/contributies 131 80 

DC Voedselbanken.nl - 1.990 

Rente en bankkosten 15 15 

  7.209 2.231 

Totaal 8.806 4.046 

Toelichting 

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst is afgesproken dat de stichting zelf zou zorgdragen 

voor aansluitingen op nutsvoorzieningen, samen met de eigenaar van het pand is dat geprobeerd, 

maar de aansluitingen zijn nog steeds niet op naam van de stichting gezet. Er wordt echter wel 

gas, electra en water verbruikt, er is nu een geschat bedrag ad € 250 per maand 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten 

Met Metalflex B.V, is per 4 oktober 2019 een huurcontract afgesloten voor de periode van 3 jaar 

voor het gebruik van het pand Twijnstraweg 6E te Lekkerkerk. Het contract loopt tot en met 3 

oktober 2022. De huurprijs bedraagt bij aanvang € 13.808,76 per jaar, waarbij Metalflex zich 

gelijktijdig heeft verplicht voor de duur van de overeenkomst de maandelijkse huurtermijnen 

terug te schenken aan de stichting Voedselbank IJssel en Lek, zodat alleen de kosten van gas, 

water en electra voor rekening van de stichting komen.  
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11 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2021 2020 

  € € 

Baten     

Ontvangen exploitatie subsidies 14.810 11.000 

Ontvangen donaties 24.556 19.143 

Ontvangen opbrengst acties 433 1.232 

Ontvangen statiegelden - 783 

Opbrengst legaten - 10.000 

Afrondingsverschillen 1 -1 

  39.800 42.157 

Som der bedrijfsopbrengsten 39.800 42.157 

Kosten van grond- en hulpstoffen 1.518 3.980 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 38.282 38.177 

Baten 

In 2020 is een bijzondere bate geweest in de vorm van een legaat. 

 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 

  2021 2020 

  € € 

Afschrijving op materiële vaste activa     

Afschrijving inventarissen 4.768 3.614 

      

Totaal 4.768 3.614 
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OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2021 2020 

  € € 

Overige personeelsgerelateerde kosten     

Kosten vrijwilligers 1.440 1.254 

      

Huisvestingskosten     

Huur 16.687 16.229 

Donatie huur Lekkerkerk -14.324 -14.168 

Gas/electra/water 6.750 - 

Onroerend goedlasten 345 639 

Onderhoud gebouwen 276 3.560 

Schoonmaakkosten 46 181 

Overige huisvestingskosten - 64 

  9.780 6.505 

Exploitatiekosten     

Gereedschap/materialen 35 1.200 

Onderhoud gereedschappen 429 - 

Verzekeringen 201 201 

Diverse aanschaffingen 435 184 

Algemene kosten - 908 

  1.100 2.493 

Verkoopkosten     

Reklame/advertenties - 47 

Reis-, verblijf- en representatiekosten 99 151 

  99 198 

Auto- en transportkosten     

Brandstof auto 2.191 1.952 

Onderhoud auto 4.022 314 

Autoverzekeringen 1.572 1.535 

MRB/wegenbelasting 531 502 

Kilometervergoedingen 1.086 1.523 

  9.402 5.826 
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2021 2020 

Kantoorkosten   

Kantoorkosten 2.213 514 

Telefoonkosten 1.212 882 

Automatiseringskosten 293 255 

  3.718 1.651 

Totaal 25.539 17.927 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2021 2020 

  € € 

Rentebaten banken     

Rente spaarrekening 6 5 

      

Rentelasten banken     

Rente en bankkosten -181 -175 

      

Financiële baten en lasten (saldo) -175 -170 






