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RAPPORT



Aan het bestuur van

S&ch&ng Voedselbank Nijmegen  

Winkelsteegseweg 144  

6534 AR  Nijmegen

Nijmegen, 15 juli 2019

Betre/: Jaarrekening 2018

Geachte bestuur,

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Overeenkoms&g uw opdracht hebben wij aan de hand van de administra&e en de door u verstrekte

gegevens de jaarrekening 2018 van S&ch&ng Voedselbank Nijmegen te Nijmegen samengesteld.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze door u verstrekte gegevens en de hierop

gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Blokland & Duin B.V.  bestonden, overeenkoms&g algemeen aanvaarde richtlijnen

met betrekking tot opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenva6en van

gegevens en het opstellen van de jaarstukken.

Beves&ging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de we6elijke

bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Wij hebben daarbij

onze deskundigheid op het gebied van administra&eve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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2                ALGEMEEN

2.1                Voorwoord

De s&ch&ng Voedselbank Nijmegen hee/ ten doel:

Het bestrijden van armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking hee/ op

Nijmegen.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  - het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze

    kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende (financiële) middelen hebben om

    in hun levensonderhoud te voorzien.

  - samenwerking met Voedselbank Nederland (en andere voedselbanken uit de regio)

Het aan dit doel dienstbare vermogen wordt gevormd door:

 - subsidie van gemeente Nijmegen (t.b.v. huisves&ngskosten)

 - bijdrage van Voedselbank Nederland

 - dona&es, gi/en, legaten en erfstellingen, alsmede andere mogelijke baten.

De s&ch&ng beoogt niet het maken van winst en de leden van het bestuur, alsmede alle overige      

vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
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2.2                Bestuur

Uit de jaarrekening blijkt dat de s&ch&ng het boekjaar 2018 met een posi&ef resultaat    

(€ 2.966,-) hee/ afgesloten.  

Het vermogen van de s&ch&ng steeg daarom licht en wel van afgerond € 56.000,- ul&mo 2017   

naar afgerond € 59.000,- ul&mo 2018. Van dit vermogen is € 50.000,- bestemd voor opvang    

van exploita&ekosten voor één (1) jaar voor het geval er dat jaar om welke reden dan ook geen,     

of bijna geen inkomsten zijn gegenereerd, zodat de s&ch&ng dan toch kan doorgaan met haar   

doelstelling.  

Het restant van het vermogen (afgerond € 8.900,-) betre/ de egalisa&ereserve die dient voor  

het opvangen van de schommelingen in de kosten en inkomsten die zich niet elk jaar in dezelfde 

mate voordoen. 

In 2018 is er voor ruim € 28.500,- aan geoormerkte gelden ontvangen, en wel voor ruim € 24.500,- t.b.v. 

aankoop van verse groente en fruit, en voor € 4.000,- voor uitbreiding en/of vervanging autopark.

    

De inkomsten stegen in 2018 t.o.v. 2017 met ruim € 55.000,- danzij enkele grote gi/en alsmede door het

opstarten van de versdonateursak&e alsmede door diverse gi/en bij afscheid van de voorzi6er.

Aangezien het gelukt is de noodzakelijke kosten goed in de hand te houden, was het weer mogelijk     

meer groente en fruit te kopen, naast de grote hoeveelheid gra&s ontvangen levensmiddelen van het   

bedrijfsleven, kerkelijke instellingen en par&culieren, waarvoor natuurlijk heel hartelijk dank.    

Het aantal verstrekte pake6en steeg weer in 2018 en wel naar 703 perul&mo 2018 (ul&mo 2017: 579) mede

door extra uitgi/epunten en wel in de plaatsen Elst en Ze6en.

    

Uit het voorgaande blijkt dat de s&ch&ng, zeker op korte termijn, haar ac&viteiten kan voortze6en, 

maar al&jd aEankelijk zal blijven van de gegoedheid van onze medeburgers, instellingen en het

bedrijfsleven. 

    

Het bestuur verwacht dat het komend jaar het aantal klanten dat gebruik zal maken van de Voedselbank

weer zal toenemen. 

    

Het bestuur wil hierbij alle vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet voor de Voedselbank in 2018   

    

Voedselbank Nijmegen

In het vertrouwen aan de ons gestelde opdracht te hebben voldaan, verklaart Blokland & Duin B.V.

zich gaarne bereid tot het verstrekken van nadere toelich&ngen.

Hoogachtend,

Blokland & Duin B.V.

J.B.T. Duin 
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

 

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIEF

Vaste ac�va

Materiële vaste acva  (1)

Verbouwing pand 63.142 71.909

Machines en installa&es 11.371 18.953

Inventaris 1 128

Vervoermiddelen 4.670 14.005

79.184 104.995

Vlo6ende ac�va

Vorderingen  (2)

Overlopende ac&va - 358

Liquide middelen  (3)

Rabobank 109.167 72.322

 188.351 177.675

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIEF

Vermogen  (4)

Egalisa&ereserve 8.893 5.927

Con&nuiteitsreserve 50.000 50.000

58.893 55.927

Voorzieningen  (5)

Bestemmingsfonds 106.279 102.553

Kortlopende schulden  (6)

Vooruitontvangen bedragen 15.671 12.992

Overlopende passiva 7.508 6.203

23.179 19.195

 188.351 177.675
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€ €

2017

€ €

Inkomsten  (7) 152.439 95.181

Directe kosten  (8) 77.921 59.046

Brutomarge 74.518 36.135

Uitgaven

Afschrijvingen  (9) 25.811 25.812

Huisves&ngskosten  (10) 32.599 24.777

Kosten uitgi/epunten  (11) 5.659 4.280

Autokosten  (12) 18.397 15.601

Algemene kosten  (13) 13.542 14.040

Diverse baten en lasten  (14) -24.774 -24.794

71.234 59.716

Bedrijfsresultaat 3.284 -23.581

Financiële baten en lasten  (15) -318 141

Resultaat 2.966 -23.440

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2018

€ €

Kasstroom uit opera�onele ac�viteiten

Bedrijfsresultaat 3.284

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 25.811

Muta&e voorzieningen 3.726

Veranderingen in het werkkapitaal:

Muta&e vorderingen 358

Muta&e kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende

schulden) 3.984

Kasstroom uit bedrijfsopera&es 37.163

Ontvangen interest 77

Betaalde interest -395

-318

Kasstroom uit opera&onele ac&viteiten 36.845

36.845

Samenstelling geldmiddelen

2018

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 72.322

Muta&e liquide middelen 36.845

Geldmiddelen per 31 december 109.167

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac�viteiten

De ac&viteiten van S&ch&ng Voedselbank Nijmegen (geregistreerd onder KvK-nummer 09148010), statutair

geves&gd te Nijmegen bestaan voornamelijk uit: het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in

Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking hee/ op Nijmegen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

De waardering van ac&va 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 ac&va en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich&ngen 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 DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste ac�va

Overige materiële vaste ac&va worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder a/rek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms&ge

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende ac�va

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. De reële waarde is gelijk

aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop&jd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie&nstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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Voorzieningen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta&es en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ne6o-omzet en de kosten en andere lasten van het

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar

zijn.

Afschrijvingen

Immateriële vaste ac&va inclusief goodwill en materiële vaste ac&va worden vanaf het moment van

gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekoms&ge gebruiksduur van het ac&ef.

Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Vaste ac�va

1. Materiële vaste acva

Verbouwing

pand

€

Machines en

installa&es

€

Inventaris

€

Vervoer-

middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari

2018

Aanschaffingswaarde 85.060 30.328 3.764 62.078 181.230

Cumula&eve afschrijvingen en

waardeverminderingen -13.151 -11.375 -3.636 -48.073 -76.235

71.909 18.953 128 14.005 104.995

Muta�es 

Afschrijvingen -8.767 -7.582 -127 -9.335 -25.811

Boekwaarde per 31 december

2018

Aanschaffingswaarde 85.060 30.328 3.764 62.078 181.230

Cumula&eve afschrijvingen en

waardeverminderingen -21.918 -18.957 -3.763 -57.408 -102.046

Boekwaarde per 31 december

2018 63.142 11.371 1 4.670 79.184

Afschrijvingspercentages

%

Verbouwing pand  10

Machines en installa&es  25

Inventaris  33,3

Vervoermiddelen  25

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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Vlo6ende ac�va

2. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overlopende ac�va

Rente - 358

3. Liquide middelen

NL 61 RABO 0104 0832 55 11.782 5.015

NL 26 RABO 3031 8334 30 97.385 67.307

109.167 72.322

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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PASSIVA

4. Vermogen

2018

€

2017

€

Egalisa�ereserve

Stand per 1 januari 5.927 29.367

Aandeel in het resultaat 2.966 -23.440

Stand per 31 december 8.893 5.927

De egalisa&ereserve is bestemd voor het opvangen van de schommelingen in kosten die zich niet elk jaar of

zich niet elk jaar in dezelfde mate voordoen.

Een overschot resp. een tekort in een bepaald jaar wordt toegevoegd resp. on6rokken aan deze reserve.

Con�nuiteitsreserve

Egalisa�ereserve

Stand per 1 januari 50.000 50.000

Muta&e - -

Stand per 31 december 50.000 50.000

De con&nuiteitsreserve betre/ een reservering conform bestuursbesluit, ter con&nuering van de exploita&e

van de voedselbank bij opdrogen inkomsten. Het betre/ de verwachte exploita&ekosten van een jaar, met

een maximum van € 50.000,-.

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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5. Voorzieningen

Bestemmingsfonds 

2018

€

2017

€

Bestemmingsfonds investeringen

Stand per 1 januari 102.553 127.347

Toevoeging t.g.v. geoormerkte dona&es 30.000 -

132.553 127.347

Vrijval -24.774 -24.794

Vicen&usvereniging -1.500 -

Stand per 31 december 106.279 102.553

Het bestemmingsfonds investeringen wordt gevoed door geoormerkte gi/en van bedrijven, instellingen en

par&culieren.

De vrijval loopt evenredig met de afschrijvingskosten van deze geoormerkte investeringen.

6. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen bedragen ul&mo boekjaar 15.671 12.992

15.671 12.992

Overlopende passiva

Overige schulden 1.477 5.003

Huur kantoorruimte - 1.200

Gemeente Nijmegen inzake kosten wijkaccomoda&es 466 -

Nog te betalen kosten koel- en bestelbus 819 -

Energielasten 4.253 -

Diversen 493 -

7.508 6.203

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichngen

Huurovereenkomst kantoorruimte

De s&ch&ng is een huurovereenkomst aangegaan met SAAM Vastgoed B.V. met betrekking tot een

bedijfsruimte aan de Tarweweg 1a (Winkelsteegseweg 144, 5434 AR Nijmegen) kadestraal bekend bij

gemeente Hatert, sec&e D nummer 2773, groot 2 ha, 72 are en 50 ca..

Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als kantoor, werkplaats en voor opslag.

De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 10 jaar, ingaande op 1 juli 2016. Na afloop van deze

periode wordt de huurovereenkomst, behoudens opzegging, voortgezet voor onbepaalde &jd.

De huurprijs op jaarbasis bedraagt:

- 1e jaar (1 juli 2016-31 mei 2017) € 16.500,-

- 2e jaar (1 juli 2017-31 mei 2018) € 18.000,-

- 3e jaar (1 juli 2018- 31 mei 2019) € 19.200,-

- vanaf 1 juli 2020 wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd.

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€

2017

€

7. Inkomsten

Gi/en 106.960 57.353

Subsidies 35.000 30.000

Bijdrage Voedselbank 7.270 7.639

Overige inkomsten 3.209 189

152.439 95.181

Sponsoring bedrijven 27.108 13.522

Gi/en kerken, s&ch&ngen e.d. 45.900 15.811

Gi/en par&culieren 33.952 28.020

106.960 57.353

Subsidie gemeente Nijmegen 35.000 30.000

Bijdrage Voedselbank Nederland 7.270 7.639

Overige inkomsten 3.209 189

152.439 95.181

Subsidie

Dit betre/ een door de gemeente Nijmegen verstrekte budgetsubsidie ter dekking van de huurkosten.

Bijdrage Voedselbank

In 2011 hee/ Voedselbank Nijmegen zich aangesloten bij Vereniging Voedselbanken Nederland en ontvangt

uit dien hoofde deze bijdrage.

8. Directe kosten

Aankoop voeding, fruit en vlees 77.921 59.046

Hieronder zijn verantwoord de aanschaf van vers fruit en andere verse produkten o.a. dankzij geoormerkte

gi/en door donateurs.

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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9. Afschrijvingen

2018

€

2017

€

Afschrijvingen materiële vaste ac�va

Verbouwing pand 8.767 8.767

Machines en installa&es 7.582 7.584

Inventaris 127 126

Vervoermiddelen 9.335 9.335

25.811 25.812

10. Huisves�ngskosten

Huur loods 18.600 17.250

Huur kantoorruimte 1.500 1.200

Energielasten 10.397 4.634

Belas&ng/heffingen 686 429

Afvalverwijdering 1.416 1.264

32.599 24.777

11. Kosten uitgi&epunten

Dukenburg (Ontmoe&ngskerk) 34 -

Hatert 2.029 1.596

Nijmegen Oost (Daalsehof) 1.893 1.314

Nijmegen West (Titus Brandsma) 1.684 1.370

Lindenholt 19 -

5.659 4.280

12. Autokosten

BrandstoPosten 3.588 2.175

Onderhoud 4.228 3.881

Verzekeringen en motorrijtuigenbelas&ngen 6.244 6.199

Kosten huurauto 4.337 3.346

18.397 15.601

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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2018

€

2017

€

13. Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden - 136

Computerkosten hard- en so/ware 3.271 4.399

Telefoon- en communica&ekosten 1.739 1.329

Por& 1.770 782

Druk- en copieerkosten 245 203

Aanschaf klein materiaal 1.493 2.372

Bedrijfsverzekeringen 263 -

Administra&ekosten 247 -

Representa&ekosten 200 358

Kosten vrijwilligers 502 3.252

Kosten bestuur 43 -

Kosten acquisi&e nieuwe versdonateurs 3.311 -

Overige algemene kosten 458 1.209

13.542 14.040

14. Diverse baten en lasten

Vrijval bestemmingsfonds investeringen -24.774 -24.794

15. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 77 358

Rentelasten en soortgelijke kosten -395 -217

-318 141

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente opbrengsten banken 77 358

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank 395 217

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Nijmegen, 15 juli 2019

J.F.E. van Halder, voorzi6er

R.S.H. Wilderom, penningmeester

M.T. Buck, secretaris

  

  

 

Behoort bij rapport d.d. 15 juli 2019

S�ch�ng Voedselbank Nijmegen, Nijmegen
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BIJLAGEN

7                BIJLAGE 1: ACCOUNTANTSVERKLARING






		2019-07-15T14:20:27+0200
	Client IP: 92.110.128.48, Transaction ID: 1wQUvrtn0Utl_GbyIh1bFgDXq-Y=
	ValidSign
	E-SIGNED by voorzitter@voedselbanknijmegen.nl, ID: ae399114-83d9-49de-b191-f7d43573a1c0


		2019-07-15T13:53:20+0200
	Client IP: 46.44.187.66, Transaction ID: 1wQUvrtn0Utl_GbyIh1bFgDXq-Y=
	ValidSign
	E-SIGNED by joostduin@bloklandduin.nl, ID: d5fc962f-a997-431a-8910-9774c8a8a7fb


		2019-07-15T14:11:41+0200
	Client IP: 95.96.151.116, Transaction ID: 1wQUvrtn0Utl_GbyIh1bFgDXq-Y=
	ValidSign
	E-SIGNED by penningmeester@voedselbanknijmegen.nl, ID: 6b413469-77b1-4de7-b0cc-51d434d34877


		2019-07-15T17:02:39+0200
	Client IP: 82.174.118.114, Transaction ID: 1wQUvrtn0Utl_GbyIh1bFgDXq-Y=
	ValidSign
	E-SIGNED by secretaris@voedselbanknijmegen.nl, ID: dd6bf5ab-15f4-4650-b13c-2fd0f70a7884




