
           Stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik  

Exploitatieoverzicht 2018 in Euro's. 

     

Baten 2018 2017 Lasten 2018 2017 

Inkomsten kerken 18.099 17.896 Inkopen voedsel 14.456 12.762 
Inkomsten subsidie 0 5.000 Kosten voedselbank 2.214 2.340 
Inkomsten derden 4.858 3.460 Energiekosten 5.039 2.885 
Inkomsten particulieren 7.279 3.362 Verzekering en mrb 2.790 2.551 
Rente Rabobank 7 15 Inrichting loods 834 1.897 

   Afschrijving bus 1.500 1.500 

   Transportkosten 795 613 

   Algemeen beheer 600 600 

   Vuilafvoer 198 151 

   Overige kosten 429 924 

   Verzekeringen 235 232 

   Bankkosten 213 210 

   Kantinekosten 247 689 

   
Resultaat 694 2.380 

Balans 2018 

30.244 29.733    30.244 29.733 

Vervoermiddelen 9.342 10.842 Algemene reserve 17.743 17.049 

Kas 324 316 Reservering activa 74.000 74.000 



Rabobank betaalrekening 7.070 10.376    

Rabobank spaarrekening 75.000 69.500 Crediteuren 0 0 

Kruisposten 7 15    

 
91.743 91.049 

 
91.743 91.049 

Toelichting: 

Vervoermiddelen Dit betreft een bus (Opel), die in 2016 is aangeschaft. Deze bus wordt met name gebruikt voor het 

transport van levensmiddelen. De verwachte levensduur is 6 jaar. 

Reservering activa: 
De reservering voor de activa hebben we gehandhaafd, want we zitten nog steeds, tot 

volle tevredenheid, in het pand op het industrieterrein in Arkel. We betalen voor dit 

onderkomen alleen energiekosten. De reservering is bedoeld om minimaal 2 jaar de 

huur en bijkomende kosten te betalen als we zouden moeten verhuizen naar een ander 

pand. Verder houden we er rekening mee dat er in de toekomst in transportmiddelen zal 

moeten worden geïnvesteerd. 

Inkomsten kerken 
Deze inkomstenpost is veruit de grootste opbrengstenpost. De terugloop, die in 2017 plaatsvond, heeft 

zich doorgezet. Een licht herstel is zichtbaar. Hopelijk zet de stijging door. 

Inkomsten subsidie 
Vorig jaar is eenmalig subsidie ontvangen van de gemeente Molenwaard, gemeente Giessenlanden en de 

gemeente Zederik. 

Inkomsten derden 
Dit jaar zijn de giften van bedrijven weer gestegen naar het niveau van 2016 

Belangrijk is het om het werk van de voedselbank onder de aandacht van bedrijven te houden 

Inkomsten particulieren 
De inkomsten van giften door particulieren is zeer fors gestegen. Met name positief is om te 

constateren dat er meer particulieren geven en dat deze stijging dus niet wordt veroorzaakt door 

incidentele giften. 

Acties voedsel in natura 
Er zijn in het afgelopen jaar weer diverse acties geweest bij o.a. supermarkten, 

scholen en kerken die veel voedsel en voedselpakketten in nature hebben opgeleverd. 

Dit is niet in geld gewaardeerd in de balans. 



  


