
Stichting Voedselbank Almere
De Steiger 122
1351 AL  Almere

Betreft: Jaarrekening 2021
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bezoekadres:
Busplein 34

1315 KV Almere
 
 

Tel. 036-5300220
 

almere@ifaa.nl
www.ifaa.nl

 
 

ADMINISTRATIE EN PAYROLL  - ACCOUNTANCY - BELASTINGADVIES



INHOUDSOPGAVE
Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1                Opdracht 3
2                Samenstellingsverklaring van de accountant 3
3                Algemeen 4
1                Bestuursverslag 5

JAARREKENING

1                Balans per 31 december 2021 17
2                Staat van baten en lasten over 2021 18
3                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 19
4                Toelichting op de balans per 31 december 2021 21
5                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 25
6                Overige toelichting 27



Aan het bestuur van
Stichting Voedselbank Almere  
De Steiger 122  
1351 AL  Almere

Kenmerk Behandeld door Datum

9459.21 CS / KM 29 april 2022

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting opgesteld, waarin de
balans met tellingen van € 104.170 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat
van € 25.709, zijn opgenomen.

2                Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Voedselbank Almere te Almere is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. 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 Almere. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 dan ook ervan 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.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

3                Algemeen

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Voedselbank Almere bestaan voornamelijk uit het bestrijden van 
(verborgen) armoede in Almere.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
IFAA Almere B.V.

K.J. Mokveld
Accountant-Administratieconsulent

Stichting Voedselbank Almere te Almere
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 4 -

_____________________________________________________________________________



1                BESTUURSVERSLAG

1. Inleiding 

In 2021 is de Stichting Voedselbank Almere (VBA) actief geworden. Zij valt onder de paraplu van Voedselbanken 
Nederland. VBA houdt zich bezig met voedsel noodhulp. VBA vindt haar oorsprong in het Voedsel Loket Almere 
(VLA). VLA blijft bestaan en richt zich op structurele hulp. Zie voor nadere informatie het jaarverslag 2021 van de 
Stichting VLA.  

Samen handhaven VBA en VLA een methodiek, die in de laatste 16 jaar is door-ontwikkeld. 
Beide stichtingen, die dezelfde bestuurssamenstelling hebben, delen dezelfde doelgroep: mensen die het 
financieel zo zwaar hebben dat ze onvoldoende geld hebben voor het dagelijkse levensonderhoud.  
Eenvoudig gezegd zorgt in deze samenwerking VBA voor “de vis” en VLA voor “de hengel”. Noodhulp en 
structurele hulp zijn en blijven in Almere dus een vaste combinatie. Wie hulp vraagt en krijgt in de vorm van een 
boodschappenpas voor de Supermarkt van VBA, accepteert tegelijkertijd de hulp van VLA middels een 
toegewezen hulpverlener die alles en iedereen die daarbij nodig is mobiliseert en coördineert om de betrokken 
klant(en) zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken.  

Het systeem van VLA en VBA zorgt voor zo toegankelijk mogelijke hulp via één loket dat zorgt dat hulpverlening 
wordt georganiseerd en op elkaar afgestemd. Samen bieden VLA en VBA toegang tot bijna alles wat er in Almere 
aan hulp te bieden heeft, waartoe wordt samengewerkt met bijna 400 hulpverleners en bijna 100 verschillende 
instanties in Almere.  

Het afgelopen jaar werd net als 2020 getekend door de Coronapandemie. Versoepelingen en Lock-downs losten 
elkaar af. Dit betekende een extra beroep op VBA, wat dankzij de inzet van de vrijwilligers van deze stichting in 
goede banen is geleid.  

 We hebben de voedselhulp “coronaproof” op peil kunnen houden. 

 Er is een warme betrokkenheid van Almeerders; veel donaties in geld en goederen. 
 Er konden slechts 2 supermarktacties plaatsvinden. Gelukkig kon dit deels worden opgevangen door 

ingestelde inleverpunten. 
 

Na de afsplitsing van VBA uit VLA, is in 2021 een pilot gestart met twee distributiepunten van VBA, een in Almere 
Poort in samenwerking met Stichting De Schone Poort en een in Almere Buiten in samenwerking met Stichting 
Wensjes. Doel van deze pilot was om te toetsen of dit de manier is om op een effectieve, efficiënte, kwalitatief 
verantwoorde en betaalbare wijze, de klanten van VBA gebruik te laten maken van een distributiepunt dichter bij 
hun woning dan het adres van VBA aan De Steiger in Almere Haven. Uiteindelijk moet een afweging worden 
gemaakt tussen de door VBA gemaakte kosten en organisatorische inzet ten opzichte van het aantal op deze 
wijze geholpen klanten.  
Op 16 december is het Rapport “Pilot distributiecentra Voedselbank Almere 2021” door het bestuur vastgesteld 
en aan de gemeente Almere en de pilot partijen toegezonden.  Omdat de uitkomsten eind 2021 nog niet 
eenduidig zijn, is voorgesteld om pilot te verlengen tot 1 april 2022.   

Om de financiën van de VBA te kunnen ondersteunen is vorige jaar de Stichting Vrienden van de Voedselbank 
Almere opgericht, die zich met name richt op fondsenwerving; VBA richt zichzelf vooral op het ontvangen van 
ondersteuning in de vorm van voedsel. 

In 2021 is ook de Stichting Voedselnoodhulp Almere opgericht als logisch vervolg op het overleg tussen de 
verschillende Voedselnoodhulporganisaties in Almere. Binnen deze stichting zijn aangesloten organisaties 
verenigd die zorgen voor een verantwoorde verdeling van Voedseloverschotten in Almere.  
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2. Organisatie en bestuur 

Supermarktvrijwilligers  

Zo’n 650 vrijwilligers zamelen in “normale, coronavrije jaren” het merendeel van de boodschappen in die in de 
schappen van de supermarkt van VBA liggen. In deze “normale jaren” waren er elke maand in 3 van de bijna 30 
Almeerse supermarkten inzamelingsacties.  
In 2021 bleef het door de coronapandemie niet goed mogelijk om supermarktacties te houden. Gelukkig hebben 
veel mensen die VBA toch willen steunen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om virtueel boodschappen te 
doneren. Ook werd en ingezameld door Almeerse moskeeën en kerken 

Directie, coördinatoren en vrijwilligers  

De VBA draait uitsluitend met vrijwilligers (een betaalde kracht is volgens de reglementen van Voedselbanken 
Nederland niet toegestaan). Peter Mons is onbezoldigd algemeen coördinator van VBA. In totaal werken er 
ongeveer 168 vrijwilligers in dertien afdelingen. Daarnaast hebben we meer dan 650 vrijwilligers die in “normale, 
coronavrije jaren” meewerken bij inzamelingsacties bij de supermarkten. Vrijwilligers met diverse achtergronden, 
maar allemaal met een groot hart voor de minstbedeelden in onze stad. Bijzonder zijn de vrijwilligers die op een 
of andere manier weer een plek in de samenleving proberen terug te krijgen, zoals mensen met een taakstraf of 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking en mensen die juist een start willen maken in 
onze samenleving en bij ons de taal en cultuur van Nederland willen leren kennen. 

Bestuur 

Het bestuur van VBA bestaat eind 2021 uit 5 personen. Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast nemen 
bestuursleden deel aan de landelijke en regionale vergaderingen van de leden van de Vereniging van 
Nederlandse Voedselbanken. Ook heeft het bestuur elk kwartaal een bestuurlijk overleg over armoedebeleid met 
de gemeente Almere. Begin 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt: Alfred Draijer (voorzitter en 
bestuursverantwoordelijke voedselveiligheid), Marlot Seemer (secretaris) Raymond Lozekoot (penningmeester), 
Bert Groot Roessink (bestuurslid externe contacten) Jan Kees de Bakker (bestuurslid HRM en vrijwilligers) en 
Eric Vonk (bestuurslid communicatie). 
Per 15-11-2021 nam Alfred Draijer afscheid als voorzitter, deze taak is overgenomen door Eric Vonk. Er is 
hierdoor een vacature ontstaan voor een bestuurslid met de portefeuille Communicatie. 
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Alle afdelingen van VLA en VB Almere 

 

Afdeling Subafdeling Omschrijving 

Acties   Supermarktacties 

Bestuur   Beleid maken en controleren 

Cliëntcontacten 
  
  
  
  
  
  

Klantenadministratie Contact met cliënten en hulpverleners 

Cursussen Cursussen voor vrijwilligers en cliënten 

Perspectiefteam Huisbezoek bij cliënten 

Pasuitgifte Wegwijs maken van nieuwe klanten en saldocontrole bestaande 
klanten

Spreekuren Spreekuur van advocaat, bewindvoerder, zingever etc. 

Toetsing Beoordeling pasrecht en adviezen cliënten en hulpverleners 

Directie 
  
  

Directie Coördinatie, aansturing en beleidsvoorbereiding 

Directiesecretariaat Ondersteuning directie 

Secretariaat Ondersteuning alle afdelingen 

HRM/Vrijwilligers Sollicitatie, evaluatie, planning vrijwilligers en maken 
vrijwilligersovereenkomsten

Facilitaire zaken 
  
  
  
  
  

Automatisering Maken en onderhouden VLA & VBA websites 

Beheer gebouwen Kleine reparaties en onderhoud van de gebouwen 

Financiën Geldzaken 

ICT-infrastructuur Pc’s, internet, schermen, helpdesk 

Inkoop Inkoop verbruiksmaterialen VLA & VBA 

Transport & bezorging Beheer en planning bedrijfswagens 

Fondswerving  
  
  
  

Bedrijven/ instellingen Contact met bedrijven 

Scholen Contact met scholen 

Subsidiënten/Fondsen Aanvragen bij fondsen  

Voorlichting 
  
  
  

Algemeen PR en voorlichting aan groepen en individuen, organisatie 
evenementen, contact met pers

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven voor cliënten, vrijwilligers, supermarktvrijwilligers, 
bedrijven, religieuze organisaties, donateurs 

Social media Facebook, Twitter, LinkedIn 

Website Onderhoud en wijzigen teksten algemene website 

Winkel 
  
  
  

Kleding Verstrekken van kleding 

Supermarkt Verstrekken van voeding 

Voedseltuin Kweken van biologisch voedsel 
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Externe Hulp   

Door externe organisaties en scholen worden gelegenheidsacties op touw gezet ter ondersteuning van het werk 
van VBA. Ook in 2021 hebben we veel steun gehad. Die konden we in deze coronacrisis goed gebruiken. 
Verderop in het verslag vindt u een overzicht van de verschillende subsidieverstrekkers en donateurs. 

a. Overheid 

De gemeente Almere levert een belangrijke bijdrage door middel van het verstrekken van subsidies aan zowel 
VBA als aan de Stichting Vrienden van de Voedselbank Almere. De gemeente steunt ook de samenwerking in het
kader van het armoedebeleid. 

b. Fondsen 

Geregeld kan VBA met succes een beroep doen op liefdadigheidsfondsen voor bepaalde projecten. 

c. Bedrijven 

Vele Almeerse bedrijven en organisaties dragen VBA een goed hart toe. Dat blijkt uit financiële donaties of uit de 
gratis levering van goederen of diensten.   

d. Particulieren 

Veel Almeerse particulieren doneren aan VBA. Met geld of in de vorm van boodschappen, bijvoorbeeld via de 
supermarktacties of inzamelingen bij scholen, kerken en moskeeën.   
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3. Voedsel noodhulp  

Voedselbank werkwijze 

In Nederland zijn 173 voedselbanken lid van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland (VBN) daar is 
VBA er één van.  

Alle voedselbanken die zijn aangesloten bij Voedselbanken Nederland houden zich aan een reglement. De 
hoofddoelstellingen en de kernwaarden van de vereniging en de leden, die in het reglement staan zijn als volgt:  

De hoofddoelstellingen: 

a. Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen 
b. Het voorkomen van verspilling van goed voedsel   

De kernwaarden: 

a. We werken uitsluitend met vrijwilligers 
b. We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt 
c. We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel 
d. We verstrekken uitsluitend gratis voedsel 
e. We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 
f. We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) 
g. We zijn transparant in onze verantwoording 

Een belangrijk gegeven is, dat alle voedselbanken zich houden aan de door de Algemene Ledenvergadering van 
Voedselbanken Nederland vastgestelde toekenningscriteria en leefgeldnormen. Daarbij is ook de maximale duur 
van de hulp van belang.  
De criteria worden periodiek herijkt. 

De meeste voedselbanken werken uitsluitend met uitgiftepunten, waar afhankelijk van de klantgroep, enkele uren 
per week pakketten worden uitgedeeld die van tevoren zijn samengesteld. De laatste 5 jaar zijn er echter steeds 
meer voedselbanken, die net als wij een sociale supermarkt hebben.  
Bij VBA werken we met een pasjessysteem. Daarin zijn we, voor zover wij weten, uniek. Onze klanten krijgen een 
pas met daarop een vast budget waarmee ze dan in de Supermarkt van VBA kunnen winkelen. De winkel heeft 
bovendien een vast assortiment van noodzakelijke producten die er in principe altijd zijn. Dit assortiment is 
vanwege doorgevoerde bezuinigingen beperkter dan in voorgaande jaren. Het pasjessysteem geldt niet voor 
verse producten.     

Onder Voedselbanken Nederland vallen 10 regionale distributiecentra waarvan de lokale voedselbanken een 
gedeelte van het voedsel krijgen. Een ander deel moeten de voedselbanken zelf verwerven. Daarnaast is er een 
landelijk Servicecentrum.    

Klantenwerk en inzamelwerk   

Bij VBA bestaat het werk uit twee hoofdtaken:  

a. Klantenwerk  
b. Inzamelingswerk.  

Ad a. Klantenwerk 

Het hoofddoel is klanten weer zelfredzaam te maken door precies vast te stellen welke hulpverlening dat zou 
kunnen bewerkstelligen en dat hulpverleningstraject in gang te zetten. Dat laatste doen 
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uiteraard professionele hulpverleners. Alleen als de klant bereid is de hulp te aanvaarden, en er dus uitzicht komt 
op een structurele oplossing, is er gedurende de looptijd van de hulpverlening recht op gratis winkelen, binnen 
een bepaald budget, in de supermarkt van VBA.   

Ad. b. Inzamelingswerk  

Bij het inzamelen van VBA heeft de lezer vermoedelijk wel een beeld. Waarschijnlijk denkt u aan de 
supermarktacties die ook vast bij uw supermarkt op gezette tijden plaatsvinden. Inderdaad zamelt VBA-
supermarktartikelen in ter bevoorrading van de eigen Supermarkt.  
We vragen supermarktbezoekers dan ten bate van de VBA-klanten wat extra te shoppen, en wat we zo 
inzamelen komt in de schappen van de supermarkt. Daarnaast worden wekelijks verse artikelen die bijna over 
datum zijn, gered voor onze klanten door een ploeg vers-sorteerders. Ook het voedsel, dat via het regionaal 
distributiecentrum bij ons binnenkomt wordt door de voedsel-sorteerders gesorteerd.  

Maar we ‘verzamelen’ verder ook waar we maar kunnen: 

Geld 
VBA heeft naast voedsel ook geld nodig, want de eigen supermarkt heeft een vast assortiment van de meest 
noodzakelijke boodschappen waardoor we ervoor zorgen dat geen klant hoeft mis te grijpen. Als de 
supermarktacties niet precies de gewenste bevoorrading leveren, kopen we wat nog ontbreekt in, dit in aanvulling 
op kernwaarde b van Voedselbanken Nederland (‘We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt’). 
In enkele supermarkten staan emballagezuilen waarin klanten hun statiegeld kunnen doneren. Ook van VLA 
ontvangen we aanvullend voedsel dat zij hebben verworven. 

Bijdragen van fondsen  
Er zijn meerdere liefdadigheidsfondsen waar we VBA onder de aandacht brengen in de hoop op een bijdrage. 

Sponsorbedrijven 
Er zijn veel Almeerse bedrijven die VBA helpen met een financiële donatie of door gratis diensten te leveren. 

Stichting Voedselnoodhulp Almere 

De Stichting Voedselnoodhulp is op 11 oktober 2021 opgericht. Het doel van de stichting is om 
voedseloverschotten (voornamelijk van Voedselbanken Nederland) op goede wijze te verdelen onder de diverse 
voedselnoodhulp initiatieven in Almere. De voedselnoodhulp initiatieven in Almere kunnen aangeslotene worden 
bij deze stichting en kunnen dan voedseloverschotten bij Voedselbank Almere ophalen afgestemd op hun 
doelgroep. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Er zijn negen aangeslotenen. 
Het bestuur van Stichting Voedsel Noodhulp bestaat uit twee bestuursleden van Voedselbank Almere en één 
bestuurslid vanuit één van de aangesloten stichtingen. 
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4. Armoede in Almere, VLA en VB Almere in cijfers 

In dit hoofdstuk krijgt u een beeld van de doelgroep van VBA. We tellen bij VBA in huishoudens, elk huishouden 
dat over onvoldoende geld beschikt om de dagelijks noodzakelijke boodschappen te kunnen doen, kan klant 
worden bij VBA. De samenstelling van ons klantenbestand is divers. VBA heeft klanten in iedere wijk van Almere. 
Bijna iedere Almeerder en Almeerse kan in een paar maanden tijd zodanig in moeilijkheden komen dat 
voedselnoodhulp nodig is. Omstandigheden als een economische recessie vanwege de coronacrisis maken die 
kans alleen maar groter. 

Samenwerking met hulpverleningsorganisaties: 

VBA werkt intensief samen met 100 verwijzende instellingen met totaal 338 hulpverleners opdat met hulp van 
deze hulpprofessionals de klanten van VBA daadwerkelijk de weg uit de problemen vinden. In de top 10 van 
verwijzende organisaties staan de bewindvoerders. 
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Kenmerken  

 

 

Conclusies 

De schuldenproblematiek is relatief en absoluut gezien gedaald 

Er is een flinke toename aan mensen met inkomensterugval (mede door Corona) 
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Gezinssamenstelling 

Kijken we naar het type huishouden, dan komen ook alle varianten voor. Maar kijken we hoe vaak bepaalde typen
huishouden in Almere voorkomen en in het klantenbestand van VBA, dan valt wel heel erg op dat 
éénoudergezinnen het type huishouden is dat het vaakst in de problemen zit. Bijna de helft van de klanten wordt 
gevormd door éénoudergezinnen Door het toepassen van de Voedselbank-normen is het aandeel van 
alleenstaanden met 10 % gestegen ten koste van het aandeel van gezinnen met kinderen en alleenstaanden met 
kinderen. De Voedselbank-normen werken nadelig voor huishoudens met kinderen boven de 18.  
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Netto besteedbaar inkomen 

Uit de onderstaande grafiek met de netto-inkomens van klanten van VBA kan worden afgeleid dat het relatieve 
aantal klanten dat niets te besteden heeft is toegenomen van 10 naar 13% in 2020. In 2021 is dit zelfs gestegen 
tot 55%.   
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Aantallen 

In 2021 was sprake van een toename van de duur waarin de klanten gebruik maken van voedselnoodhulp. Het 
totaal aantal huishoudens nam af, maar het aantal huishoudens dat gebruik maakte nam flink toe. Deels komt dat 
door Corona. De instroom van nieuwe cliënten bleef op peil, de uitstroom stagneerde. Een andere oorzaak is dat 
de regels van de voedselbank gevolgd worden. Die staan gebruik gedurende drie jaar toe zonder perspectief of 
voortgangstoets. Daardoor steeg de gemiddelde gebruiksduur van 7,74 naar 11,11 maanden. Volgend jaar zal 
die ontwikkeling nog verder doorzetten. 
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5. Financiële informatie 

Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het aangehechte accountantsrapport. 

Almere, 28 april 2022

Namens het bestuur

J.C. den Bakker
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na bestemming saldo van baten en lasten)

31
december

2021

€

31
december

2020

€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 41.523 -

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 3.686 -
Liquide middelen  (3) 58.961 8.044

 62.647 8.044

 104.170 8.044

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (4)

Algemene reserve 27.680 1.971

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 5.217 -
Overige schulden en overlopende passiva 71.273 6.073

76.490 6.073

 104.170 8.044

Stichting Voedselbank Almere te Almere
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€

2020

€

Baten  (6) 103.679 8.096
Lasten besteed aan doelstelling  (7) 28.079 50

Bruto-omzetresultaat 75.600 8.046

Lasten

Overige bedrijfskosten  (8) 49.587 5.985

Bedrijfsresultaat 26.013 2.061

Financiële baten en lasten  (9) -304 -90

Resultaat 25.709 1.971
Belastingen - -

Resultaat 25.709 1.971

Stichting Voedselbank Almere te Almere
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn C1 van de RJk.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Voedselbank Almere is feitelijk en statutair gevestigd op De Steiger 122  te Almere en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 77420632.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Overige vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de
nominale waarde. 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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen
de schuld moet worden afgelost.

Stichting Voedselbank Almere te Almere
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Baten
Algemeen

Onder baten wordt verstaan alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar, inclusief
nog niet ontvangen bedragen. Baten zijn ontvangsten in de vorm van subsidie, giften, goederen
en diensten alsmede verkoop en verhuur.

Lasten
Lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

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.

Stichting Voedselbank Almere te Almere
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

1. Materiële vaste activa

Vervoermiddelen 41.523 -

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde - - -
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - - -

- - -

Mutaties 
Investeringen 13.056 58.473 71.529
Ontvangen subsidie -13.056 -16.950 -30.006
Afschrijvingen - - -

- 41.523 41.523

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 13.056 58.473 71.529
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -13.056 -16.950 -30.006

Boekwaarde per 31 december 2021 - 41.523 41.523

De vervoermiddelen zijn in bestelling en worden afgeschreven op moment van dat deze in
gebruik worden genomen.

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  0
Vervoermiddelen  20

Stichting Voedselbank Almere te Almere
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

2. Vorderingen

Overige vorderingen 3.686 -

Overige vorderingen

Rekening-courant Stichting Voedsel Loket Almere 3.686 -

3. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 58.961 8.044

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

Stichting Voedselbank Almere te Almere
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
_____________________________________________________________________________

- 22 -
_____________________________________________________________________________



PASSIVA

4. Stichtingsvermogen

2021

€

2020

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari 1.971 -
Resultaatbestemming boekjaar 25.709 1.971

Stand per 31 december 27.680 1.971

5. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 5.217 -

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden 2.686 623
Overlopende passiva 68.587 5.450

71.273 6.073

Overige schulden

Rekening-courant Diaconie 2.686 -
Rekening-courant Stichting Voedsel Loket Almere - 623

2.686 623

Over de schulden wordt geen rente berekend.

Overlopende passiva

Accountantskosten 6.965 5.450
Huisvestingskosten 2.149 -
Nog te ontvangen facturen 58.473 -
Diverse 1.000 -

68.587 5.450

Stichting Voedselbank Almere te Almere
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met september 2026 ter
zake van de huur van bedrijfsruimte aan De Steiger 122 te Almere. De jaarlijkse verplichting
bedraagt circa € 54.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurovereenkomst wordt
stilzwijgend verlengd voor een periode van 5 jaar en heeft een opzegtermijn van 12 maanden
voor het einde van de huurperiode.

Stichting Voedselbank Almere te Almere
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€

2020

€

6. Baten

Subsidies 62.500 3.000
Giften en donaties 21.590 5.096
Opbrengsten acties en evenementen 15.947 -
Bijdrage 3.642 -

103.679 8.096

Subsidie gemeente Almere 62.500 3.000
Giften bedrijven en instellingen 2.750 3.714
Donaties particulieren 18.295 1.382
Donaties kerken en scholen 545 -

21.590 5.096
Missie 538 15.947 -
Bijdrage Voedselbanken Nederland 3.642 -

103.679 8.096

7. Lasten besteed aan doelstelling

Distributiepunten en kosten DC 19.727 -
Winkelkosten 8.352 50

28.079 50

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2021 geen werknemers in dienst (2020: -).

Stichting Voedselbank Almere te Almere
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2021

€

2020

€

8. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 40.096 -
Kantoorkosten 731 180
Verkoopkosten 841 -
Algemene kosten 7.919 5.805

49.587 5.985

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 24.717 -
Energiekosten 8.274 -
Recycling 2.695 -
Overige huisvestingskosten 4.410 -

40.096 -

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften - 180
Drukwerk 599 -
Telefoon 81 -
Contributies en abonnementen 51 -

731 180

Verkoopkosten

Promotiemateriaal 841 -

Algemene kosten

Accountantskosten 4.606 5.462
Notariskosten 1.605 343
Vrijwilligerskosten 1.708 -

7.919 5.805

9. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -304 -90

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 304 90

Stichting Voedselbank Almere te Almere
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6                OVERIGE TOELICHTING

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening.

Informatieverschaffing over COVID-19-effecten

Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid van het COVID-19-virus in Nederland vastgesteld,
met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Thans zijn er vaccins voor dit virus
beschikbaar, welke gedurende 2021 en 2022 worden ingezet, echter de snelle verspreiding van
het virus heeft geleid tot ingrijpende overheidsmaatregelen gericht op het 'maximaal
controleren' van het virus. De macro-economische gevolgen in het algemeen, en de omvang
van financiële gevolgen voor de stichting in het bijzonder (op langere termijn) zijn op dit
moment niet in te schatten. Vooralsnog heeft de stichting geen negatieve financiële gevolgen
ondervonden en maakt zij geen gebruik van de overheidsmaatregelen ter ondersteuning.

Bestemming van de winst 2021

De directie stelt voor om de winst over 2021 ad € 25.709 toe te voegen aan de algemene
reserves. 
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de
jaarrekening verwerkt.

Ondertekening van de jaarrekening

Almere,  29 april 2022

E.H.W.M. Vonk M. Seemer 

W. Bakker J.C. den Bakker 

A.G.H. Groot Roessink

Stichting Voedselbank Almere te Almere
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