
Stichting Voedselbank Nijmegen
gevestigd te Nijmegen

Rapport inzake de 
jaarrekening 2020



Inhoudsopgave

Pagina

1. Accountantsrapport
1.1 Opdracht 3
1.2 Algemeen 3
1.3 Resultaten 4
1.4 Financiële positie 5
1.5 Samenstellingsverklaring van de accountant 7

2. Bestuursverslag 8

3. Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2020 11
3.2 Staat van baten en lasten over 2020 13
3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 14
3.4 Toelichting op de balans 16
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 20

Stichting Voedselbank Nijmegen, Nijmegen 1



1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Aan het bestuur van
Stichting Voedselbank Nijmegen
Ter attentie van 
Winkelsteegseweg 144
6534 AR  Nijmegen

Lent, 17 juni 2021

116350/2020 

Pastoor van Laakstraat 44
6663 CB Lent

Postbus 27
6663 ZG Lent

T: +31 24 365 67 77
E: info@wilpar.nl

KVK 09113578

Geacht bestuur ,

1.1 Opdracht 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2020 van Stichting Voedselbank Nijmegen
samengesteld.

Het bestuur van de rechtspersoon is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de
jaarrekening.

1.2 Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de statuten en bij notariële akte d.d. 09-12-2004 werd de Stichting Voedselbank Nijmegen per
genoemde datum opgericht. 

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 09148010.

Activiteiten

De stichting Voedselbank Nijmegen heeft ten doel:
Het bestrijden van armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking
heeft op Nijmegen.
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1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2020 2019 Verschil
€ % € % € %

Netto-omzet 297.309 100,0 144.164 100,0 153.145 106,2

Inkoopwaarde van de omzet -125.534 -42,2 -63.685 -44,2 -61.849 -97,1

Brutowinst 171.775 57,8 80.479 55,8 91.296 113,4

Afschrijvingen op
immateriële, materiële vaste
activa en vastgoedbelegging-
en - - 913 0,6 -913 -100,0

Bijzondere lasten 75.000 25,2 - - 75.000 -

Huisvestingskosten 28.393 9,5 26.972 18,7 1.421 5,3
Exploitatie- en machinekos-
ten 12.452 4,2 3.633 2,5 8.819 242,7

Autokosten 17.091 5,7 14.782 10,3 2.309 15,6

Kantoorkosten 4.326 1,5 7.459 5,2 -3.133 -42,0

Algemene kosten 3.228 1,1 3.277 2,3 -49 -1,5

Kosten uitgiftepunten 4.110 1,4 5.212 3,6 -1.102 -21,1

Som der bedrijfslasten 144.600 48,6 62.248 43,2 82.352 132,3

Bedrijfsresultaat 27.175 9,2 18.231 12,6 8.944 49,1

Financiële baten en lasten 10 - 17 - -7 -41,2

Netto resultaat 27.185 9,2 18.248 12,6 8.937 49,0
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1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2020 31-12-2019
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 45.608 14,8 58.164 32,7
Vorderingen 7.426 2,4 3.062 1,7
Liquide middelen 254.791 82,8 116.542 65,6

307.825 100,0 177.768 100,0

Passiva

Egalisatiereserve 54.326 17,6 27.141 15,3
Continuteitsreserve 125.000 40,6 50.000 28,1
Voorzieningen 65.118 21,2 77.672 43,7
Kortlopende schulden 63.381 20,6 22.955 12,9

307.825 100,0 177.768 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 7.426 3.062
Liquide middelen 254.791 116.542

262.217 119.604

Kortlopende schulden -63.381 -22.955

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
198.836 96.649

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 45.608 58.164

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 244.444 154.813

Financiering

Egalisatiereserve 54.326 27.141
Continuteitsreserve 125.000 50.000
Voorzieningen 65.118 77.672

244.444 154.813
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1.5 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Voedselbank Nijmegen te Nijmegen is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Voedselbank Nijmegen.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Lent,

Willemsen & Partners

drs. G.A.M. Willemsen
Registeraccountant
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2. Bestuursverslag

Algemene informatie 

Dit betreft het bestuursverslag van de stichting Voedselbank Nijmegen. De Voedselbank Nijmegen is
gevestigd aan de Winkelsteegseweg 144, 6534 AR Nijmegen.

Satutaire naam:    Stichting Voedselbank Nijmegen
Statutaire zetel:    Nijmegen
Rechtsvorm:         Stichting

De doelstelling 

De stichting Voedselbank Nijmegen heeft ten doel:
Het bestrijden van armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking
heeft op Nijmegen.

De stichting Voedselbank Nijmegen 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).

De stichting Voedselbank Nijmegen beoogt niet het maken van winst. 

Het belang van werkzaamheden van vrijwilligers 

De stichting wordt in zijn geheel gedragen door vrijwilligers. De leden van het bestuur, alsmede alle
overige vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur wil hierbij
wederom alle vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet voor de Voedselbank in 2020.

Financiële informatie 

Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door:
- subsidie van gemeente Nijmegen en de gemeente Overbetuwe,
- bijdrage van Voedselbank Nederland,
- donaties, giften, legaten en erfstellingen, alsmede andere mogelijke baten.

Onze dank gaat eveneens uit naar de grote groep van verschaffers van levensmiddelen 'om niet'.
Zonder deze groep zijn wij evenmin in staat om onze klanten van voldoende hoogwaardige
voedingprodukten te voorzien.

Over 2020 is er een positief resultaat gerealiseerd van € 27.185. waardoor het eigen vermogen in de
vorm van de egalisatiereserve toenam tot een bedrag van € 54.326. De hiervoor genoemde
egalisatiereserve dient voor het opvangen van de schommelingen in de kosten en inkomsten die zich
niet elk jaar in dezelfde mate voordoen. Daarnaast is er in het verleden een continuïteitreserve
gevormd voor een bedrag van € 50.000. Er is besloten om de continuiteitsreserve in 2020 te verhogen
naar € 125.000. De continuiteitsreserve is bestemd voor de opvang van exploitatiekosten van
maximaal anderhalf (1,5) jaar voor het geval dat er om welke reden ook geen of bijna geen inkomsten
zijn gegenereerd, zodat de stichting dan toch kan doorgaan met haar doelstellling. In dezelfde lijn,
het over een langere periode kunnen doorgaan met het leveren van meer verse groenten en fruit, is in
het verleden het bestemmingsfonds verse groente en fruit gevormd. Deze is ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar € 20.000. 
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Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen 

Ultimo 2020 waren er 753 huishoudens die gebruik maakten van de Voedselbank, tegenover 731
huishoudens ultimo 2019.Het gemiddeld aantal uitgereikte pakketten steeg met 6,7%.

In 2020 is er een extra uitgiftepunt in Nijmegen (Nijmegen-Noord) bijgekomen, waarmee het aantal in
Nijmegen op 7 stuks is gekomen. Daarnaast is er één uitgiftepunt in Elst en één in Zetten, in totaal
derhalve 9 uitgifte punten.

Eind 2020 beschikten wij over het indrukwekkende aantal van 218 vrijwilligers (tegenover 173 ultimo
2019) die allen onbetaald werk verrichten. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers hebben wij onze
klanten ook in 2020 kunnen voorzien van de aller-noodzakelijkste levensmiddelen. Wij danken hen
voor hun inzet.

In 2019 zagen wij een toename in het aantal pakketten/kratten voor éénpersoons huishoudens. De
trend zet zich ook in 2020 voort. Na het staken van de COVID-steunmaatregelen aan het bedrijfsleven
verwachten wij voor 2021 een verder toename van het (gemiddeld) aantal uit te geven
pakketten/kratten, en derhalve ook een stijging van de exploitatiekosten. Voedselbanken Nederland
heeft in 2020 een landelijke toename in het aantal klanten waargenomen van 7,2%. Voedselbanken
Nederland gaat er van uit dat het aantal klanten als gevolg van Corona in de komende jaren verder zal
toenemen, met een uiteindelijk verwachte toename van 50%. De Voedselbank Nijmegen heeft de
hoop en de verwachting dat de stijging van het aantal klanten in haar omgeving beperkter zal dan dan
in regio's als Amsterdam en Rotterdam, maar moet eveneens rekening houden met een forse toename
in relatief korte tijd. De huidige financiële buffers zullen hard nodig zijn om een dergelijke toename
het hoofd te bieden.

Samenvatting van de begroting voor het jaar volgend op het verslagjaar 

Voor 2021 is er een sluitende begroting afgegeven met een resultaat van nihil, waarbij er wederom
grote onzekerheid is over de post giften.  

Mededeling omtrent de verwachte gang van zaken 

Uit het voorgaande blijkt dat de stichting, zeker op korte termijn, haar activiteiten kan voortzetten,
maar altijd afhankelijk zal blijven van de gegoedheid van onze medeburgers, instellingen en het
bedrijfsleven. 

Bestuurder- , commissaris- en vertegenwoordigernamen 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter:            J.F.E. van Halder
Secretaris:            M.T. Buck
Penningmeester:   M.J. de Coninck
Vice-voorzitter:    M.T. Buck

Nijmegen, 17 juni 2021

J.F.E. van Halder
Voorzitter

M.T. Buck
Secretaris

M.J. de Coninck
Penningmeester
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3. JAARREKENING
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3.1 Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 45.608 54.375
Machines en installaties - 3.789

45.608 58.164

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa 2 7.426 3.062

Liquide middelen 3 254.791 116.542

Totaal activazijde 307.825 177.768
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31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

PASSIVA

Egalisatiereserve
54.326 27.141

Continuteitsreserve 4 
125.000 50.000

Voorzieningen

Bestemmingsfonds 5 65.118 77.672

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva

6 

63.381 22.955

Totaal passivazijde 307.825 177.768
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Netto-omzet 7 297.309 144.164
Inkoopwaarde van de omzet 8 -125.534 -63.685

Brutowinst 171.775 80.479

Lasten
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen

9 

- 913
Bijzondere lasten 10 75.000 -
Overige bedrijfskosten 11 69.600 61.335

Som der bedrijfslasten 144.600 62.248

Bedrijfsresultaat 27.175 18.231

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

12 

10 17

Netto resultaat 27.185 18.248
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Voedselbank Nijmegen is feitelijk en statutair gevestigd op Winkelsteegseweg 144, 6534 AR
te Nijmegen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 09148010.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Voedselbank Nijmegen bestaan voornamelijk uit: het bestrijden van
(verborgen) armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op
Nijmegen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening
getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als
onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening
wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot
onderhoud verloopt.
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Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien
geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een
verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de
contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-
inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op
basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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3.4 Toelichting op de balans

Activa 

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Bedrijfsge-
bouwen en -

terreinen

Machines en
installaties

Inventarissen Vervoer-
middelen

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2020

Aanschafwaarde 85.060 30.328 3.764 62.078 181.230
Cumulatieve afschrijvingen -30.685 -26.539 -3.764 -62.078 -123.066

Boekwaarde per 1 januari 2020 54.375 3.789 - - 58.164

Mutaties 

Investeringen 45.859 - - - 45.859
Vergoeding tbv zonnepanelen -45.859 - - - -45.859
Afschrijvingen -8.767 -3.789 - - -12.556

Saldo mutaties -8.767 -3.789 - - -12.556

Stand per 31 december 2020

Aanschafwaarde 130.919 30.328 3.764 62.078 227.089
Cumulatieve herwaarderingen -45.859 - - - -45.859
Cumulatieve afschrijvingen -39.452 -30.328 -3.764 -62.078 -135.622

Boekwaarde per
31 december 2020 45.608 - - - 45.608

Het nieuwe huurpand is in 2016 enigszins verbouwd om het meer gebruiksvriendelijk te maken voor
het doel waarvoor het is gehuurd. De installaties betreffen twee koel-/vriesinstallies. De
vervoermiddelen betreffen twee koel-/vriesbussen
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 4.960 1.600
Nog te ontvangen bedragen 2.466 1.462

7.426 3.062

31-12-2020 31-12-2019
€ €

3  Liquide middelen

Rabobank rekening courant 0104.083.255 7.791 2.542
Rabobank Spaarrekening  3031.833.430 247.000 114.000

254.791 116.542
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Passiva 

2020 2019
€ €

Egalisatiereserve

Stand per 1 januari 27.141 8.893
Resultaat boekjaar 27.185 18.248

Stand per 31 december 54.326 27.141

De egalisatiereserve 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 respectievelijk een tekort in een
bepaald jaar wordt toegevoegd respectievelijk onttrokken aan deze reserve.

31-12-2020 31-12-2019
€ €

4  Continuteitsreserve
Continuiteitsreserve 125.000 50.000

De continuiteitsreserve betreft een resevering conform bestuursbesluit, ter continuering van de
exploitatie van de voedselbank bij opdrogen inkomsten. Het betreft de verwachte exploitatiekosten
van anderhalf (1,5) jaar, met een maximum van € 125.000,=

Voorzieningen

5  Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds 65.118 77.672

Bestemmingsfonds 

Bestemmingsfonds investeringen 45.118 57.672
Bestemmingsfonds verse groente 20.000 20.000

65.118 77.672

2020 2019
€ €

Bestemmingsfonds investeringen

Stand per 1 januari 57.672 81.779
Afname ten gunste van resultaat -12.554 -24.107

Stand per 31 december 45.118 57.672

Het bestemmingfonds investeringen wordt gevoed door geoormerkte giften van bedrijven, instellingen
en particulieren. De vrijval loopt evenredig met de afschrijvingskosten van deze geoormerkte
investeringen.
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2020 2019
€ €

Bestemmingsfonds verse groente

Stand per 1 januari 20.000 24.500
Afname ten gunste van resultaat - -4.500

Stand per 31 december 20.000 20.000

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

6  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te ontvangen bedragen 5.201 2.146
Vooruitontvangen giften 58.180 20.809

63.381 22.955

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Huurovereenkomst kantoorruimte

De stichting is een huurovereenkomst aangegaan met SAAM Vastgoed B.V. met betrekking tot een
bedrijfsruimte aan de Tarweweg 1a ( Winkelsteegseweg 144, 6534 AR Nijmegen ) kadestraal bekend
bij gemeente Hatert, sectie 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, voorgezet voor onbepaalde tijd.
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,=
-4e jaar (1 juli 2019 - 31 mei 2020) € 19.200,=
- vanaf 1 juli 2020 wordt de huurprijs jaarlijks geindexeerd.

Vanwege het voornemen om zonnepanelen op het dak van de loods te plaatsen in 2020 heeft
Voedselbank Nijmegen het huurcontract met de verhuurder verlengd tot 1 juli 2032. In dit vernieuwde
contract is een indexering op de bestaande huur opgenomen, welke vanaf 1 juli 2020 ingaat. De
huurlasten stijgen van € 1.600,= per maand tot een bedrag van € 1.800,= per maand - exclusief
indexering- ingaande per juli 2021.
De tussentijdse opzegmogelijkheid van de huur, blijft ongewijzigd op 6 maanden. De zonnepanelen
konden worden aangeschaft in 2020 dankzij een kostendekkende financiële bijdrage door Stichting
Volksbelang van 1895.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

7  Netto-omzet

Giften particulieren 92.306 41.275
Giften kerken, stichtingen e.d 76.220 24.173
Sponsoring bedrijven 60.311 16.942
Subisidies 59.500 50.000
Bijdrage voedselbank Nederland 7.072 6.779
Overige inkomsten 1.900 4.995

297.309 144.164

Giften
De giften zijn in 2020 onverwacht fors toegenomen als gevolg van de vrijgevigheid van bedrijven,
kerken, stichtingen en particulieren tijdens de coronacrisis.

Subsidie
De subsidies zijn in 2020 toegenomen als gevolg van een extra subsidie van de Gemeente Nijmegen
van € 8.000,=.

Bijdrage Voedselbank Nederland
In 2011 heeft Voedselbank Nijmegen zich aangesloten bij Vereniging Voedselbanken Nederland en
ontvangt uit dien hoofde deze bijdrage.

8  Directe kosten

Aankoop voeding, fruit en vlees 125.534 68.185
Vrijval bestemmingsfonds verse groenten - -4.500

125.534 63.685

Hierboven zijn verantwoord de aanschaf van vers fruit en andere verse produkten o.a. dankzij
geoormerkte giften door donateurs.

Gemiddeld aantal werknemers

2020

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -
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2020 2019
€ €

9  Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa - 913

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 8.767 8.767
Afschrijvingskosten machines 3.789 7.582
Vervoermiddelen - 4.670
Inventarissen - 1

12.556 21.020
Ten laste van bestemmingsfonds investeringen -12.556 -20.107

- 913

10  Bijzondere lasten

Dotatie continuiteitsreserve 75.000 -

11  Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 28.393 26.972
Exploitatie- en machinekosten 12.452 3.633
Autokosten 17.091 14.782
Kantoorkosten 4.326 7.459
Algemene kosten 3.228 3.277
Kosten uitgiftepunten 4.110 5.212

69.600 61.335

Huisvestingskosten

Huur loods 21.132 19.400
Gas, water en elektra 4.406 5.233
Afvalverwijdering 1.603 1.595
Assurantiepremie onroerende zaak 1.252 263
Vaste lasten - 481

28.393 26.972

De huisvestingskosten waren in 2019 lager uitgevallen dankzij de teruggave energiebelasting over
voorgaande jaren van € 4.590,= De huisvestingskosten zijn in 2020 opnieuw laag uitgevallen, ditmaal
door de aanschaf van zonnepanelen in mei 2020, mogelijk gemaakt door de Stichting Volksbelang van
1895 waardoor de energiekosten zijn gedaald.
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2020 2019
€ €

Exploitatie- en machinekosten

Kleine aanschaf inventaris 10.434 2.151
Reparatie en onderhoud inventaris 2.018 1.482

12.452 3.633

Autokosten

Assurantiepremie auto's 9.771 7.538
Reparatie en onderhoud auto's 4.757 2.824
Brandstofkosten auto's 2.563 2.564
Huur auto's - 1.856

17.091 14.782

Voor de transportactiviteiten krijgt de Stichting Voedselbank Nijmegen financiële ondersteuning van
TNL Business. Dankzij het ter beschikking stellen van een bus zijn de kosten verlaagd ondanks
toegenomen bedrijvigheid.

Kantoorkosten

Porti 1.921 2.555
Telefoon- en faxkosten 1.588 1.444
Kosten automatisering 817 3.061
Kosten acquisitie nieuwe versdonateurs - 224
Drukwerk - 175

4.326 7.459

Algemene kosten

Onkostenvergoedingen vrijwilligers 2.333 548
Bankkosten 468 391
Kantoorkosten 395 245
Bestuurskosten 30 173
Overige algemene kosten 2 73
Bedrijfskleding - 1.847

3.228 3.277

Kosten uitgiftepunten

Hatert 4.110 3.428
West - 936
Oost - 848

4.110 5.212

Alle kosten zijn in 2020 geboekt op uitgiftepunt Hatert
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Financiële baten en lasten

2020 2019
€ €

12  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 10 17

Nijmegen, 17 juni 2021

Stichting Voedselbank Nijmegen

J.F.E. van Halder
Voorzitter

M.J. de Coninck
Penningmeester

M.T. Buck
Secretaris
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