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Oss, 25 februari 2020

Geacht Bestuur van de Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving,

Bijgaand ontvangt u de jaarrekening van de Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving

betreffende het boekjaar 2019.

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij, desgewenst, gaarne bereid.

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening van de Stichting Voedselbank voor Oss en 

Omgeving bestaande uit de Balans per 31 december 2019 (balanstotaal € 161.705,=) 

en de Staat van Baten en Lasten over 2019 (resultaat € 7.927,=) met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van 

de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van

die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit.

Verantwoordelijkheid van OAMKB

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming

met Nederlands recht. Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen,

het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij

de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op

basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder

toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in 

Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Hooachtend,

Sjoerd Lemstra QC

OAMKB Oss

mailto:sjoerd.lemstra@oamkb.nl
http://www.oamkb.nl/sjoerdlemstra


Balans Stichting Voedselbank Oss en Omgeving per 31 december 2019.

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 55,661 62,675

Financiële vaste activa 7,049 7,049

62,710 69,724

Voorraden 0 0

Vorderingen en overlopende activa 2,759 2,634

Effecten 0 0

Liquide middelen 96,235 79,150

98,995 81,784

Totaal activa 161,705 151,508

31-12-2019 31-12-2018

PASSIVA

Reserves en fondsen

- reserves

* bestemmingsreserve 97,471 97,471

* overige reserves 59,506 51,579

156,977 149,050

- fondsen

* bestemmingsfonds 0 0

156,977 149,050

Voorzieningen 0 0

Langlopende schulden 0 0

Kortlopende schulden 4,728 2,458

Totaal passiva 161,705 151,508



Baten en lasten Stichting Voedselbank Oss en Omgeving 2019.

werkelijk 2019 begroot 2019 werkelijk 2018

Baten

- baten van Kiwanis 7,499 0 0

- baten van particulieren / bedrijven 24,144 15,000 22,355

- baten van club van 100 6,450 5,500 5,550

- baten van subsidies van overheden 70,151 66,700 66,700

- baten van Voedselbank Nederland 2,193 0 15,424
- baten van andere organisaties zonder 

winststreven 0 0 0

Som van de geworven baten 110,438 87,200 110,029

- baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten en/of diensten 0 0 0

- overige baten 0 0 0

Som van de baten 110,438 87,200 110,029

Lasten:

Besteed aan inkoop tbv donaties 8,410 0 0

Besteed aan kosten vrijwilligers 6,493 7,500 5,915

Besteed aan huisvesting 44,364 45,000 43,729

Besteed aan transport 13,718 7,000 6,944

Besteed aan productiekosten 8,156 5,600 4,546

Besteed aan afschrijvingen 11,832 20,880 13,337

92,973 85,980 74,471

Wervingskosten 296 1,000 6,393

Kosten beheer en administratie 8,988 9,000 7,307

Som van de lasten 102,257 95,980 88,171

Saldo voor financiële baten en lasten 8,181 -8,780 21,858

Financiële baten en lasten -253 20 -235

Saldo van baten en lasten 7,927 -8,760 21,623

Bestemming saldo baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

- overige reserves 7,927 -8760 21,623

- bestemmingsreserves 0 0 0

- bestemmingsfondsen 0 0 0

7,927                   -8760 21,623                 



Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving 2019

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen voor de waardering

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.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de  verkrijgings- of vervaardigingprijs,

onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen, welke worden berekend op basis van de 

geschatte economische levensduur.

Vorderingen en overlopende activa en passiva:

Deze worden opgenomen tegen nominale waarden, daarbij rekening houdende met het 

risico van oninbaarheid. Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met nood-

zakelijk geachte voorzieningen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld,

staan deze ter vrije beschikking.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Netto baten

Dit is de opbrengst van donaties van derden aan de Voedselbank. 

De donaties zijn afkomstig van particulieren, ondernemingen en overige instanties.

Bedrijfslasten

Deze kosten worden bepaald op basis van de historische kostprijs.

Afschrijving

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op basis van een vast

percentage van de verkrijgings- of vervaardigingprijs van de verschillende activa,

rekening houdend met de verwachte economische levensduur daarvan.

In 2013 is één bedrijfswagen gekocht en één verkocht. Dit is in de jaarrekening verwerkt.

Financiële baten en lasten

Dit betreft de ontvangen rente op tegoeden en  de aan derden betaalde rente.



Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving

OVERIGE GEGEVENS

Oprichting

De stichting is gevestigd te Oss

ANBI - status

De stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving heeft een ANBI status ( Algemeen Nut

Beogende Instelling). Deze is gekoppeld aan het fiscale nummer 815515959. Deze status

is een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid van giften aan goede doelen.

Bestuur

Het bestuur bestaat op 31 december 2019 uit de volgende leden:

dhr. L.W.J. Elberse, voorzitter

dhr. Y. Molkenboer, vice-voorzitter

dhr. J. van de Hulsbeek, secretaris, penningmeester

mevr. C. van Heijnsbergen, bestuurslid

dhr. H. Snijders, bestuurslid

Doelstelling

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het inzamelen van voedsel bij 

bedrijven en dit gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven.

Personeel

Gedurende het boekjaar was er geen personeel in dienst van de stichting.

Economische eenheid

De stichting maakt geen deel uit van een economische eenheid.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn na afloop van het boekjaar geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum geweest.

Exploitatiesaldo

Het positieve saldo over 2019 van € 7.927,=  zal worden toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.


