
Stichting Voedselbank Schiedam

20212022Balans per 31 december

ACTIVA
Vaste Activa

104.354100.797Pand

104.354100.797Totaal vaste activa

Vlottende activa
8.28620.299ING bank betaalrekening

76.00086.000ING bank spaarrekening
3.80012.500Te vorderen posten

88.086118.799Totaal vlottende activa

192.440219.596TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Vermogen

25.74631.353Algemene Reserve
54.09468.183Bestemmingsreserves
16.60030.060Bestemmingfondsen

96.440129.596Totaal eigen vermogen

Vreemd vermogen
96.00090.000Hypotheek

96.00090.000Totaal vreemd vermogen

192.440219.596TOTAAL PASSIVA

__



Stichting Voedselbank Schiedam

20212022Staat van baten en lasten

Baten
3.8064.769Giften kerken
3.8008.592Giften bedrijven/instellingen
7.09819.552Giften particulieren

15.710Giften Energietoeslag
867632Opbrengst acties

2.0002.000Jaarbijdrage VB Nederland
4.634Radio 538 decemberactie 2020
4.8906.300Subsidie Gemeente Schiedam huisvesting

13.57030.940Bijdragen/subsidies algemeen

40.66588.495Totaal Baten

Lasten

600600Huur uitdeelruimtes
5.1965.732Transportkosten
3.8402.590Overige huisvestingskosten
3.5573.557Afschrijving pand
2.3642.580Vergoeding RDC

16.83235.813Extra acties cliënten
1391.310Publiciteit/vrijwilligerskosten

2.1672.102Rente hypotheek/bankkosten
437641Verzekeringen/notariskosten
508414Telefoonkosten

35.64055.339Totaal Lasten

5.02533.156SALDO
732Onttrekking Bestemmingsreserve Vervoer

3.179Onttrekking Bestemmingsreserve Kerstdiner
-18.000Toevoeging Bestemmingsreserve Opslagruimte

1.4002.250Onttrekking Bestemmingsfonds Jeugd
-15.710Toevoeging Bestemmmingsfonds Inkoop

6.4255.607BATIG SALDO



Stichting Voedselbank Schiedam
Toelichting op de balans per 31 december 2022

TotaalOpslagruimteKerstdinerHuisvestingVervoerBestemmingsreserves:
54.09435.0003.17910.0005.915Saldo 1 januari 2022
-3.911-3.179-732Onttrekking 2022
18.00018.000Toevoeging 2022
68.18353.000010.0005.183Balanssaldo 31 december 2022

Vervoer:  In het voorjaar van 2019 is een eigen bus gekocht met behulp van enkele fondsen. Ivm milieu eisen
zal de bus vervangen moeten worden, deze reserve kan daarvoor mede gebruikt worden.
Huisvesting: In 2017 is een eigen pand aangekocht. 
Deze reserve is bedoeld om grotere uitgaven aan dit pand op te vangen.
Kerstdiner:  Vanwege de corona maatregelen is er de laatste jaren geen kerstdiner georganiseerd.
Vanwege de hoge kosten, de matige opkomst van de cliënten en het grote aantal vrijwilligersuren die nodig
waren is besloten deze bestemmingsreserve op te heffen.
Opslagruimte: In 2023 zal opslagruimte noodzakelijk zijn omdat  Rotterdam vanaf eind dat jaar
geen pakketten meer levert en dan door ons zelf moeten worden samengesteld.

TotaalInkoopJeugdBestemmingsfondsen
16.60016.600Saldo 1 januari 2022
-2.250-2.250Onttrekking 2022
15.71015.710Toevoeging 2022
30.06015.71014.350Balanssaldo per 31 december 2022

Jeugd: In 2019 is een bedrag ontvangen van een stichting die jeugdactiviteiten financierde, deze  
stichting heeft bij opheffing een bedrag aan de voedselbank gedoneerd. De opdracht daarbij
is om deze gelden aan te wenden voor de kinderen van de voedselbankcliënten.
In juli 2022 is aan deze kinderen een vakantietas geschonken met daarin ook een bon van € 25. 
De kosten van deze bonnen ad € 2.250 zijn ten laste van dit fonds gebracht.
Inkoop: In de maanden november en december hebben heel veel mensen (een deel van) hun energietoeslag
gedoneerd aan onze voedselbank. In 2023 gebruiken wij dit geld om elke maand wat extra's in de
voedselpakketten te doen (b.v.:  kaas of eieren). 

Pand Groenelaan 127
104.354Balans 1 januari 2022

-3.557Afschrijving 3% per jaar
100.797Balans per 31 december 2022

Hypotheek
96.000Balanssaldo per 1 januari 2022

6.000Aflossing 2022
90.000Balanssaldo per 31 december 2022

De hypotheek is verstrekt voor 20 jaar, rente 2% per jaar. De jaarlijkse aflossing van € 6.000 komt deels via
de staat van baten en lasten, namelijk de afschrijving van € 3.557.
Het restant moet worden voldaan uit het overschot en/of de algemene reserve 

Decemberactie: In de kerstperiode is aan gezinnen een bon van € 50 en aan kinderen een bon van € 25
gegeven. De totale kosten van € 11.970 zijn gedragen door drie fondsen (waaronder Fonds Schiedam 
Vlaardingen) en een subsidie van de Gemeente Schiedam.
Kinderuitje: In de zomer is een uitje georganiseerd naar Duinrell. De kosten hiervan zijn voor een belangrijk
deel door het Fonds Schiedam Vlaardingen vergoed en tevens door een bijdrage van een particulier fonds.
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