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Bestuursverslag 
Met ons land is het in 2019 in economisch opzicht goed gegaan, maar niet alle landgenoten hebben hiervan kunnen profiteren. Een deel van deze groep 
klopt aan bij de Voedselbanken. Hun aantal groeit, ook in Utrecht. Helaas weet nog niet iedereen de weg naar ons te vinden of doet om andere redenen 
(schaamte, mobiliteit, beeldvorming e.d.) geen beroep op ons. Het beleid van de SVU is er in de komende jaren op gericht, samen met de landelijke 
vereniging, haar bekendheid te vergroten en te proberen beter aan te sluiten bij de doelgroep. Hierdoor hopen we een meer deelnemers in onze stad te 
bereiken. 

Het jaar 2019 was een bewogen jaar voor de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU). In juli is gestart met het project transitie SVU (verduurzaming huisvesting 
van de uitgiftepunten en het centraal aanleveren van pakketten). Daarover meer onder het kopje “Ontwikkelingen”. 

Onze missie 
De Stichting Voedselbank Utrecht wil een goed voedselpakket bieden aan hen die dat nodig hebben in Utrecht. Daartoe doet de stichting het volgende: ze 
zorgt voor samenwerking tussen de voedseluitgiftepunten in Utrecht, ze organiseert de aanlevering van voedsel, ze onderneemt actie voor verduurzaming 
en tegen verspilling, ze optimaliseert de dienstverlening aan de deelnemers, en ze is aanspreekpunt voor maatschappelijke partners. 

Meer informatie over ons beleid is te vinden op onze website: https://voedselbankutrecht.nl/beleid-en-jaarverslagen/ 

Bestuur en overige (vrijwilligers)functies 
Eind 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

Voorzitter Jaap van de Meent 
Penningmeester Ineke Kuiper 
Secretaris Betty Mostard 
Algemeen lid Johan Bosman 
Algemeen lid Lambert Pasterkamp 
Algemeen lid met aandachtsgebied ICT Rens de Deugd 
Algemeen lid Jany Rademakers 

 
Stichting Voedselbank Utrecht draait op vrijwillige inzet in verschillende functies: in het bestuur, op de uitgiftepunten en de financieel vrijwilligers. Er is één 
coördinator, zij legt de verbindingen tussen de uitgiftepunten, is aanspreekpunt voor externe partijen en draagt zorg voor zaken als het distributieproces, 
de opslag, vrijwilligerstraining en voedselveilig werken. De coördinator is in dienst van Stichting de Tussenvoorziening en de uren van de coördinator (20 per 
week) worden gefinancierd door een stichting. De coördinator wordt om niet beschikbaar gesteld aan de Stichting Voedselbank Utrecht.  
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In verband met de start van het project is halverwege 2019 een tweede coördinator via Stichting de Tussenvoorziening voor 14 uur ingezet om een aantal 
deeltaken van de vaste coördinator over te nemen aangezien zij het projectmanagement rond het transitieproject doet. 

Waar het vervullen van de vrijwilligersvacatures voor coördinatoren op de uitgiftepunten moeizaam verloopt, is er nog groeiende interesse van jonge 
vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt voor functies als chauffeur of coördinator logistiek.  

Ontwikkelingen Voedselbank Utrecht 
Utrecht kent een goed netwerk van tien uitgiftepunten verdeeld over de stad. Afgelopen jaar is een beweging ingezet om het netwerk verder te verbeteren, 
door te streven naar duurzame huisvesting van de uitgiftepunten. Hierbij wordt, met actieve medewerking van de gemeente Utrecht, zo veel mogelijk 
gezocht naar vestiging van de uitgiftepunten in wijkcentra. Wij hopen hiermee de drempel voor de doelgroep te verlagen en de wekelijkse gang naar de 
voedselbank aantrekkelijker te maken, doordat men kan profiteren van de overige functies van het wijkcentrum. Bovendien kan zo ook aan ons motto 
“geen pakket zonder traject” beter invulling worden gegeven. 

Om deze beweging te kunnen faciliteren is in 2019 een transitietraject ingezet. De transitie houdt in dat in ons centraal magazijn aan de Arkansasdreef het 
voedsel in bulk wordt aangevoerd en daar wordt omgezet in pakketten. Deze werkwijze heeft als voordeel dat de pakketten kant en klaar kunnen worden 
afgeleverd op de uitgiftepunten. Daar kunnen deze pakketten nog worden verrijkt door eigen inzameling van het uitgiftepunt in de eigen wijk. 
Voorraadbeheer vindt plaats in het centraal magazijn, waardoor voorzieningen hiervoor op de uitgiftepunten niet meer nodig zijn of beperkt kunnen 
worden. In 2019 zijn wij gestart met de transitie van het uitgiftepunt Rivierenwijk. Zij zijn verhuisd naar een nieuwe, duurzame locatie en hebben vanaf dat 
moment de centraal ingepakte voedselpakketten aangeleverd gekregen. Verder hebben wij voor uitgiftepunten Kanaleneiland en Zuilen gezocht naar 
nieuwe locaties. Deze zijn gevonden en beide uitgiftepunten gaan in januari 2020 verhuizen en zullen volgens de nieuwe werkwijze aangeleverd krijgen. 

Door het centraal inpakken van de voedselpakketten is een deel van de werkzaamheden verschoven van de uitgiftepunten naar het centraal magazijn. Het 
aantal vrijwilligers dat dagelijks nodig is op de opslag derhalve nog verder toegenomen. Dit vraagt ook meer vrijwilligerscoördinatie. Begeleiding en 
aansturen maar zeker ook werving en behouden van de vrijwilligers vergt veel tijd. 

Het centraal inpakken en aanleveren van de pakketten vraagt ook op logistiek gebied meer van de centrale organisatie. Derhalve zijn wij in 2019 gaan 
uitkijken naar een extra bus/ bakwagen welke wij in 2020 zullen aanschaffen. Daarmee hebben wij de mogelijkheid de 2 vervoersstromen, het ophalen van 
voedsel en het verstrekken van voedsel, uit te bouwen.  

In een aantal plaatsen in het land heeft de Voedselbank ervoor gekozen uit te geven volgens het winkelconcept. Uitgifte volgens een winkelconcept biedt 
de deelnemers meer vrijheid om producten te kiezen waar hun voorkeur naar uitgaat. Binnen het voedselbankconcept is dit maar beperkt mogelijk en de 
ervaringen ermee zijn wisselend. Beoogd wordt ook in Utrecht een pilot te starten om de meerwaarde van het concept te kunnen vaststellen. Het 
uitgiftepunt Overvecht zal deels worden omgevormd. Zij zullen de houdbare producten in de centraal ingepakte pakketten krijgen en gaan de verse 
producten middels het winkelconcept aanbieden.  
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Voedselveiligheid en RIE 
Via de Voedselbanken Nederland werd begin 2019 de mogelijkheid geboden een Risico Inventarisatie en Evaluatie te laten uitvoeren. Wij hebben van dit 
aanbod gebruikt gemaakt. Hieruit zijn diverse aandachtspunten gekomen welke wij gedurende 2019 en 2020 zullen adresseren.  
In november zijn wij ge-audit door Sensz en hebben we het certificaat voedselveiligheid weer behaald.  
 
Deelnemers 
In november 2017 is in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van 
Nederlandse voedselbanken besloten de landelijke toetsingsnorm voor 
voedselbankdeelnemers aan te passen1. De toekenningscriteria werden 
daarmee versoepeld: de klassieke normbedragen zijn verhoogd met 7% en de 
toelatingsnormen worden op een andere manier berekend. Er wordt 
rekening gehouden met meer onvermijdbare uitgavenposten, waardoor 
mensen eerder in aanmerking komen voor een pakket.  

Tabel 1 hieronder geeft weer hoeveel huishoudens, éénoudergezinnen en 
kinderen er op 31 december 2019 stonden geregistreerd per categorie, per 
uitgiftepunt. Tabel 2 laat het verloop zien per uitgiftepunt van het aantal huishoudens in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. 

  huishouden
s 

waarvan waarvan waarvan waarvan aantal aantal totaal 

  (pakk. p/wk) alleenst. 1-ouder- 
gezin 

gezin stel 2 
volw 

kinderen 
18- 

kinderen 
18+ 

deel- 
nemers 

Kanaleneiland 52 17 15 19 1 70 20 162 
Leidsche Rijn* 74 38 19 13 4 49 17 157 

Lombok 26 14 6 5 1 19 5 56 
Lunetten 30 16 14 0 0 29 7 66 

Ondiep 124 51 32 28 13 119 25 309 
Overvecht 108 39 36 24 9 107 30 278 

Rivierenwijk 27 10 10 7 0 38 14 86 
Utrecht Oost 36 19 9 8 0 38 5 87 

Zuilen 43 20 14 6 3 30 13 95 
Totaal 520 224 155 110 31 499 136 1296 

 
1 Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van door het NIBUD berekende bedragen voor het basis behoeftepakket: de minimale uitgaven van 
een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare basale zaken als voedsel, wonen en verzekeringen.  
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Tabel 1: Aantal huishoudens, volwassenen, kinderen per uitgiftepunt (peildatum 31 december 2019) 
*) Uitgiftepunt Leidsche Rijn bevat tevens het aantal huishoudens van het nieuwe uitgiftepunt Vleuten-De Meern. 

 

  1-1-2017 1-1-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Kanaleneiland 52 51 45 52 
Leidsche Rijn* 37 74 120 74 

Lombok 22 26 27 26 
Lunetten 28 39 27 30 

Ondiep 106 103 123 124 
Overvecht 94 77 73 108 

Rivierenwijk 45 33 29 27 
Utrecht Oost 45 49 41 36 

Zuilen 36 36 45 43 
Totaal 465 488 530 520 

Tabel 2: Aantal huishoudens per uitgiftepunt 2010 – 2019 
*) Uitgiftepunt Leidsche Rijn bevat tevens het aantal huishoudens van het nieuwe 
uitgiftepunt Vleuten-De Meern. 

 
Sociaal Juridische Dienstverlening 
Van deelnemers wordt verwacht dat zij actief meewerken aan een oplossing voor hun financiële situatie. De landelijke afspraak is dan ook ‘geen pakket 
zonder traject’. Bij de Utrechtse voedselbanken werken 23 financieel vrijwilligers (2018: 28) onder begeleiding van sociaal juridische professionals om de 
nodige ondersteuning te bieden aan de deelnemers: verrichten van intakes, de financiële huishouding in kaart brengen, screenen op rechtmatig gebruik van 
de voedselbank, adviseren over zaken als uitkeringen, werk, toeslagen, wonen en gemeentelijke regelingen. In totaal hebben in het afgelopen jaar 1.286 
financiële checks en interventies (2018: 1.375) plaatsgevonden. De samenwerking tussen professionals en vrijwilligers verloopt goed. De professionele inzet 
bestaat uit werving, selectie en behoud van vrijwilligers, zorgen voor continuïteit, scholing en kwaliteit van de werkzaamheden die de vrijwilligers uitvoeren. 
 
In- en uitstroom  
Redenen voor aanmelding kunnen zijn: te hoog beslag op toeslagen, betalingsregelingen met schuldeisers waarvan de bedragen veel te hoog zijn, 
inwonende kinderen van achttien jaar en ouder die geen kostgeld kunnen betalen, mensen die net een verblijfsstatus hebben maar waarvoor de uitkering 
en toeslagen nog opgestart moeten worden en verhoging van de normbedragen. 
Afgelopen jaar zijn 237 mensen uitgestroomd (2018: 439), om diverse redenen: verbetering van de financiële situatie: 30 (2018: 195), zonder opgaaf van 
reden niet meer verschenen bij de uitgifte: 40 (2018: 99), verhuizing: 7 (2018: 31), onbekend/overig: 77 (2018: 114). 
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Omgang met persoonsgegevens verbeterd 
In het afgelopen jaar hebben we verdere verbeteringen doorgevoerd in de omgang met 
persoonsgegevens. Naar aanleiding van de AVG zijn we in 2018 gestart met de activiteiten die nodig 
zijn om te voldoen aan de nieuwe normen. Deze verbeteringen hebben we in 2019 doorgezet. Zo is er 
een duidelijk register aangelegd waarin is vastgesteld welke persoonsgegevens worden verwerkt en 
met welk doel deze gegevens worden verwerkt.  
Verder is een meldpunt ingericht voor vragen en opmerkingen maar ook voor vermoede misstanden. 
Voor het laatste is er in het bestuur een protocol voor afhandeling vastgesteld.  
 
Met de afronding van deze activiteiten voldoet de Voedselbank Utrecht aan de normen die zijn 
vastgesteld in de AVG-wet. In de gesprekken met onze vrijwilligers zijn nog diverse dilemma's en 
verbetervoorstellen geïdentificeerd. Daar wordt de komende tijd invulling aan gegeven. 
 
Risico’s en onzekerheden 
Wij zijn voor de uitgifte van de voedselpakketten afhankelijk van de producten die we ontvangen. Onze 
toeleveranciers stellen, zeer begrijpelijk, als eis dat wij werken conform de, voor de Voedselbank 
opgestelde, voorschriften van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Dat vraagt een niet-aflatende investering bij de vrijwilligers in kennis en 
knowhow op dit gebied, maar ook in het scheppen van de juiste randvoorwaarden en de daarvoor benodigde materialen. Denk hierbij aan koelcellen, 
koelboxen, gekoelde transportmiddelen etc. De borging van de financiële toestroom van gelden ten behoeve van deze investeringen vraagt ieder jaar 
opnieuw extra aandacht van het bestuur van de Stichting Voedselbank Utrecht. 
Een punt van zorg vormt de beschikbaarheid van gezond (vers) voedsel. Niet elke week zijn wij in staat een gevarieerd pakket samen te stellen met 
voldoende (verse)producten. Immers, leveranciers en supermarkten zetten ook actief in het op het voorkomen van verspilling/ derving. Ontwikkelingen die 
hen helpen het inkoopproces nog beter af te stemmen op de verkoop resulteren in minder overschotten. Wij zijn dus actief op zoek naar partners die ons 
daarbij, naast onze huidige leveranciers, van dienst zouden kunnen zijn, zoals tuinders en fruitbedrijven. 
 
Financieel 
Stichting Voedselbank Utrecht heeft in 2019 een negatief resultaat gehaald van € 9.615. Voorstel is om dit resultaat ten laste te brengen van de vrije 
reserve van de Stichting. 
Gedurende het boekjaar zijn onze baten iets afgenomen ten opzichte van 2018, maar wel boven begroting. De daling ten opzichte van 2018 heeft met 
name te maken met het lagere niveau van investeringen waardoor er minder fondsenwerving heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van 2018 zijn de kosten 
gestegen als gevolg van de inzet van een projectmedewerker ten behoeve van het huisvestingsproject. Ook qua kosten zijn we hoger uitgekomen dan 
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begroot, met name door afschrijvingen op investeringen eind vorig jaar en de projectmedewerker. Het begrote negatieve resultaat hebben we kunnen 
omzetten naar een beperkt verlies.  
 

Bestuur en vrijwilligers 
Bestuursleden en ook vrijwilligers van Stichting Voedselbank Utrecht worden niet betaald. Zij krijgen 
alleen een reiskostenvergoeding en een vergoeding van eventuele voor Stichting Voedselbank 
Utrecht gemaakte kosten. De coördinator die wordt ingezet bij Stichting Voedselbank Utrecht is in 
dienst bij Stichting De Tussenvoorziening. Haar ureninzet, die wordt gefinancierd vanuit een gift van 
een stichting, wordt zodoende verantwoord door Stichting De Tussenvoorziening.  
 

Toekomst 
De wereld is veranderd door de COVID-19 crisis van begin 2020. Hadden we het in 2019 nog over een 
aantrekkende economie, voor 2020 en de komende jaren wordt een zware economische crisis 
voorspeld. We verwachten dan ook een sterke groei van het aantal deelnemers aan de Voedselbank 
(in de eerste 8 weken van de COVID-19 crisis zagen we al een toename van 12%).  
 
In 2019 heeft Stichting Voedselbank Utrecht een beschikking ter hoogte van € 150.000 ontvangen 
voor ondersteuning t.b.v. lange termijn oplossingen voor de huisvesting van uitgiftepunten, 
versteviging van de samenwerking in de buurten en een centralisering van de werkwijze o.b.v. de beleidsregel Informele Zorg (Vrijwillige inzet en 
mantelondersteuning) van de Gemeente Utrecht voor de periode 2019-2020. De activiteiten op deze subsidie zullen grotendeels in 2020 plaatsvinden. 
Mede daartoe hebben we in maart 2020 een nieuw huurpand aan de Arkansasdreef 32 E te Utrecht betrokken om het centraal inpakpunt verder te 
verbeteren en in lijn met de ontwikkelingen de capaciteit van onze activiteiten te verhogen. 
 

 
 
 
 

Namens het Bestuur van Stichting Voedselbank Utrecht 
 
 

Foto: Vrijwilligersfeest 2019 

Wij zijn in het bijzonder al onze vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en kijken met vol vertrouwen uit naar de komende jaren! 
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Jaarrekening 
Balans per 31 december 

(Voor resultaatbestemming van het boekjaar)   
 

 

 31-12-2019 31-12-2018  31-12-2019 31-12-2018 

Activa Werkelijk Werkelijk  Passiva Werkelijk Werkelijk 

Vaste activa      Eigen vermogen    

(Computer)apparatuur €            809 €         1.575  Continuïteitsreserve  €       58.181   €       58.181  

Koel- en vriesapparatuur €       14.001 €       18.668  Bestemmingsreserve  €       43.525   

Koelwagen €       26.598 €       35.464  Bestemmingsfonds    €       43.525 

Stapelaar €         1.089 €         1.452  Vrije reserve  €        -2.163   €      -12.072  

Investering aan pand €         1.828 €            847  Resultaat boekjaar  €        -9.615   €         9.909  

Totaal vaste activa  €      44.326  €      58.006   Totaal eigen vermogen  €       89.929   €       99.543  

   
    

Kortlopende activa 
  

 

Kortlopend vreemd 
vermogen 

  

Overige vorderingen en 
overlopende activa  €            449   €       49.224   Crediteuren  €       15.475   €       16.394  

Totaal vlottende activa  €            449   €       49.224   Overige schulden en   

   
 overlopende passiva  €       86.394   €       13.291  

Liquide middelen   
 Totaal vreemd vermogen  €     101.869   €       29.685  

Kas  €              42   €            120      

Bank  €     146.980   €       21.878      

Totaal liquide middelen  €     147.023   €       21.998      

         

Totaal activa  €     191.798  €     129.228  Totaal passiva  €     191.798  €     129.228  
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Staat van Baten en Lasten         

Baten 
2019 

Werkelijk 
2019 

Begroting 
2018 

Werkelijk  Lasten 
2019 

Werkelijk 
2019 

Begroting 
2018 

Werkelijk 
Baten eigen fondswerving   

 
 Algemene kosten    

 

Giften kerkelijke instellingen  €     7.317   €     5.106   Verzekeringen (excl autoverzekering)  €        203   €        300   

Giften bedrijven & stichtingen  €     5.538   €   45.446   Totaal algemene kosten  €        203   €        300    

Giften particulieren  €   13.649  €   10.000  €     8.970       
Jaarbijdrage Voedselbank 
Nederland  €     4.770   €     4.625   €     4.625   Kosten beheer en administratie 

   

Totaal baten uit eigen 
fondswerving  €   31.274   €   14.625   €   64.147   Computerkosten / software  €     1.842   €     3.666   €     3.495  

     Kantoorbenodigdheden  €        181     €        259  
Baten uit acties derden     Telefoonkosten  €     4.162   €     2.229   €     3.281  

Acties van derden   €     4.744     €        861   Betaalpakket / bankkosten  €        242   €        150   €        399  

Totaal baten uit acties derden  €     4.744     €     861   Overige administratiekosten  €          54      

Subsidies van overheden 
   

 
Totaal kosten beheer en 
administratie  €     6.483   €     6.045   €     7.434  

Subsidies van overheden  €   68.606   €   50.000   €   50.000       

Totaal Subsidies van 
overheden  €   68.606   €   50.000   €   50.000   Communicatiekosten 

   

    
 Website  €        135     €        233  

Overige baten    
 Drukwerk / PR-kosten  €     1.157     €          80  

Bijzondere baten    €     3.100   Totaal communicatiekosten  €     1.292     €        313  

Overige inkomsten  €          69            

Totaal Overige baten  €          69     €     3.100   Huisvestingskosten    

     Huur  €   26.440   €   26.440   €   22.592  

Totaal baten € 104.694  €   64.625   € 118.108   Energiekosten  €     3.017   €     5.871   €     2.694  
     Overige huisvestingskosten     €        500    
     Totaal huisvestingskosten  €   29.457   €   32.811   €   25.286  
         

     Exploitatiekosten    

     Aankopen gebruiksvoorwerpen  €     2.010    €     3.966  

 
  

  
Onderhoudskosten gebouw en 
inventaris  €        208    €     3.011  
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     Schoonmaakkosten  €        436     

     Vuilcontainer  €     3.315    €     2.564  

   
  RDC afdracht  €   19.254   €   20.000   €   18.197  

     Projectondersteuning  €   13.270   

   
  Overige exploitatiekosten  €     3.003    €        271  

     Totaal exploitatiekosten  €   41.496   €   20.000   €   28.009  
         

     Transportkosten    

   
  Brandstofkosten  €     5.978   €     6.334   €     6.226  

   
  Onderhoud / reparaties  €     1.385   €     4.000   €     4.377  

     Motorrijtuigenbelasting  €     2.704   €     2.716   €     3.164  

 
  

 Autoverzekering  €     2.955   €     6.395   €     6.859  

    Autohuur       €     1.360  

   
 Overige transportkosten  €          49    €        188  

   
 Totaal transportkosten  €   13.071  €   19.444   €   22.174 

        

    Kosten vrijwilligers    

    Lief en leed  €        484   €     6.125   €     4.125  

    Vrijwilligersevenement  €        426    €     1.138  

    Overige vrijwilligerskosten  €     5.755   €     3.000   €     4.774  

 
  

 Totaal kosten vrijwilligers  €     6.666   €     9.125   €   10.037  
        

    Afschrijvingen    

    Afschrijving koelinstallaties  €     4.667    €     4.667  

    Afschrijving inventaris / hardware  €     1.745    €     1.050  

    Afschrijving transportmiddelen  €     9.229    €     9.229  

   
  Totaal kosten afschrijvingen  €   15.641    €   14.946  

         
         

 
  

  Totaal lasten € 114.309 €   87.725 € 108.199 
         

   
  Saldo van baten en lasten €    -9.615 €   -23.100 €     9.909 
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Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten 
 

 

Algemeen 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Voedselbank Utrecht bestaan voornamelijk uit: 
- bieden van directe voedselhulp aan mensen in Utrecht en omstreken die onder een bepaald bestaansminimum leven conform de criteria van de 

Vereniging van Voedselbanken Nederland; 
- het behartigen van belangen van aangeslotenen en het woord voeren (mede) namens aangeslotenen bij onderhandelingen met derden, waaronder de 

Gemeente Utrecht. 
Stichting Voedselbank Utrecht is gevestigd aan Arkansasdreef 32 G te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67822037. De 
stichting heeft een ANBI-status. 

Verdeling bestedingen naar doelstellingen 
In de jaarrekening zijn als kosten van beheer en administratie slechts die kosten opgenomen die niet direct zijn besteed aan doelstellingen of werving. 
Hetzelfde geldt voor de wervingskosten. Alle bestedingen zijn verricht aan de doelstelling inzake het bieden van directe voedselhulp en behartigen van 
belangen zoals hierboven uiteengezet. 

Continuïteit 
De Stichting heeft op balansdatum een positief eigen vermogen en de subsidiebeschikking voor 2020 was reeds ontvangen. Op grond hiervan is de 
jaarrekening gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 

Stelselwijzigingen 
De gehanteerde grondslagen van waarderingen van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 

Waarderingsgrondslagen en verkorte toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640). De 
jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
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. Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële 
instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. De organisatie zet geen afgeleide financiële instrumenten in om risico’s te 
beheersen. 
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Activa  
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de geschatte economische levensduur en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Investeringen worden geactiveerd vanaf een bedrag van 
500 euro. De afschrijvingstermijn voor vaste activa m.u.v. (computer)apparatuur is 5 jaar, tenzij anders vermeld. Voor (computer)apparatuur is de 
afschrijvingstermijn 3 jaar. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven. Er wordt uitgegaan van een restwaarde van nihil. Boekwinsten en -
verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Vorderingen betreffen nog te ontvangen gelden van derden en zijn gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale 
waarde. Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie en daarna 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. 
Voorzieningen wegens eventuele oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien 
middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Passiva 
Stichting Voedselbank Utrecht geeft door middel van de benoeming van fondsen en reserves aan op welke wijze de haar ter beschikking staande middelen 
worden aangewend. 
De Continuïteitsreserve is bedoeld om de continuïteit van de Stichting te borgen en wordt gevormd ter dekking van de exploitatiekosten en kosten ter 
besteding aan de doelstelling welke een vast karakter hebben met als doel het kunnen voorzien in de continuïteit op korte termijn (1,5 jaar). 
De bestemmingsreserve(s) hebben altijd een bestemming voor aanwending die later plaatsvindt, zoals vervanging, en hebben door het bestuur een 
bepaalde bestedingsmogelijkheid meegekregen. Het bestuur heeft de bevoegdheid om de bestemming weer op te heffen of af te wijzen. 
Bestemmingsfondsen worden gevormd uit middelen die reeds van derden zijn verkregen waaraan een specifieke bestedingsmogelijkheid is gegeven, zoals 
middelen die een donateur schenkt aan de Stichting om een nieuwe bedrijfswagen te financieren maar nog niet besteed zijn aan het einde van het 
boekjaar. Ontvangen baten met een specifieke bestemming worden toegevoegd aan een bestemmingsfonds. Gerelateerde specifieke bestedingen worden 
op dit bestemmingsfonds in mindering gebracht. De bestemmingsreserve in 2019 zal aangewend worden ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe 
koelwagen, welke naar verwachting in 2020 wordt gerealiseerd. 

Het eigen vermogen verkregen uit nalatenschap wordt, indien van toepassing, verbijzonderd op de balans, omdat deze in sommige ratio's ten behoeve 
maximaal aan te houden reserves, erbuiten mag worden gehouden. 

Vermogen dat niet toegewezen wordt aan een bestemming zoals hierboven beschreven wordt opgenomen in de vrije reserve. 
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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. 

(Kortlopende) schulden betreffen nog te betalen gelden aan derden en worden 
bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie 
en na eerste verwerking tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Dit is gewoonlijk de nominale waarde. 

Resultaatbepaling 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten 
en het totaal der lasten. Ten aanzien van de posten begrepen in de staat van 
baten en lasten geldt, dat baten slechts worden opgenomen indien en voor 
zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar dat deze baten worden 
ontvangen. Indien deze baten in het verslagjaar nog niet volledig zijn besteed, zijn de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende 
bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. De bestedingen worden als last verantwoord in het verslagjaar dat deze bestedingen plaatsvinden. Via 
bestemming van het saldo van baten en lasten worden deze bestedingen in dat verslagjaar ten laste van de desbetreffende bestemmingsfondsen en 
bestemmingsreserves gebracht. 

Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang 
voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld op basis van een omschrijving ontvangen van de executeur-testamentair. 

De activiteiten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit baten uit eigen fondswerving (met name subsidies en giften). Subsidies betreffen deels het 
jaarlijkse bedrag vanuit de Gemeente voor Stichting Voedselbank Utrecht, welke een structureel karakter heeft. Daarnaast ontvangt Stichting Voedselbank 
Utrecht sinds 2019 ook projectmatige ondersteuning o.b.v. de beleidsregel Informele Zorg (Vrijwillige inzet en mantelondersteuning) van de Gemeente 
Utrecht. 

Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, c.q. zodra zij voorzienbaar zijn. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Onder de kosten fondsenverwerving zijn begrepen kosten die direct verband houden met de in het verslagjaar ontwikkelde fondsverwervingsactiviteiten. 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Er zijn geen rechten en verplichtingen per balansdatum welke niet in de balans zijn opgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Op het moment van opstellen van de jaarrekening is de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de rest van de wereld nog steeds een aanhoudende situatie. 
Dit heeft geleid tot beperkingen in de beschikbaarheid van levensmiddelen alsmede in de beschikbaarheid van de vrijwilligers. Stichting Voedselbank 
Utrecht heeft hierop ingespeeld door middel van een aantal maatregelen ten aanzien van gezondheid van onze vrijwilligers, maar ook actieve acquisitie op 
voedsel en donaties. 
In maart 2020 hebben we een nieuw huurpand aan de Arkansasdreef 32 E te Utrecht betrokken om het centraal inpakpunt verder te verbeteren en in lijn 
met de ontwikkelingen de capaciteit van onze activiteiten te verhogen. Er hebben zich na balansdatum verder geen noemenswaardige gebeurtenissen 
voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening. 

Overige gegevens 
Resultaatbestemming 
Statuten 
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake bestemming van het resultaat. 

Voorstel resultaatbestemming 
Stichting Voedselbank Utrecht heeft in 2019 een negatief resultaat gehaald van € 9.615. Voorstel is om dit resultaat ten laste te brengen van de vrije 
reserve van de Stichting. 
Onttrekking aan vrije reserve  €                -9.615  
Resultaat  €                -9.615  

Deze resultaatbestemming is niet in de jaarrekening verwerkt; de balans in deze jaarrekening is gepresenteerd voor winstbestemming. 
 

Samenstelling en bestuur (per 31 december 2019)  
Voorzitter Jaap van de Meent 
Penningmeester Ineke Kuiper 
Secretaris Betty Mostard 
Algemeen lid Johan Bosman 
Algemeen lid Lambert Pasterkamp 
Algemeen lid Rens de Deugd 
Algemeen lid Jany Rademakers 


