
 
 

 

 

Financieel jaarverslag 2017. 

 

Het jaar 2017 is het eerste volledige jaar geweest dat de Stichting Voedselbank Vlaardingen 

de financiële cijfers heeft kunnen bijhouden. 

Bij de overdracht in 2016 van de Diaconie zijn alleen zeer summiere cijfers ter beschikking 

gesteld. 

We hebben dus in 2017 voor het eerst ervaring kunnen opdoen in de differentiatie van de 

inkomsten en uitgaven posten. 

We zijn het jaar gestart met de beginbalans per 1 januari 2017. 

De bedragen zijn in euro’s. 

Balans per 1-1-2017 

Inventaris             - 

Bank NL78RABO0310194660 31.769 

Bank NL80RABO3293897940          - 

Kas              - 

Voorschotten           41 

Debiteuren             - 

Crediteuren                - 

Bestemmingsreserve               - 

Eigen vermogen      31.810 

Balanstotaal    31.810   31.810 

Opmerkingen: 

De voorschotten zijn bedragen, die de coördinaten ter beschikking krijgen voor kleine 

uitgaven. 

Vervolgens zijn de inkomsten in 2017: 

Giften kerkelijke instellingen        255 

Giften bedrijven en stichtingen  27.100 

Giften particulieren         750 

Giften gemeenten    22.500 

Subsidies       7.800 

Jaarbijdrage VB Nederland     1.375 

Akties Voedselbank         750 

Totaal inkomsten    60.530 

Opmerkingen: 

Het bedrag van 27.100 is afkomstig van de Stichting Vrienden van de Voedselbank 

Vlaardingen, die in de Stichting Voedselbank Vlaardingen per 31-12-2017 is opgegaan. 

Het bedrag van 22.500 is afkomstig uit het ambtenarenfonds van de gemeente Vlaardingen. 

Beide giften zijn dus eenmalig. 

  



 
 

 

 

De uitgaven van 2017 zijn: 

Variabele kosten bus      2.255 

Kosten huisvesting      3.035 

Kosten vrijwilligers      1.500 

Vervoerskosten voedsel     6.875 

Aanschafkosten voedsel     6.250 

Bestuurskosten         275 

Totale uitgaven    20.190 

Opmerkingen: 

In de kosten huisvesting zijn tevens de telefoonkosten coördinatoren en 

schoonmaakartikelen begrepen. 

De kosten vrijwilligers bestaan voornamelijk uit de kosten voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest. 

Dit leidt dan tot de balans per 31-12-2017: 

Balans per 31-12-2017. 

Inventaris             - 

Bank NL78RABO0310194660 71.850 

Bank NL80RABO3293897940          - 

Kas              - 

Voorschotten         300 

Debiteuren             - 

Crediteuren                - 

Bestemmingsreserve      26.129 

Eigen vermogen      46.021 

Balanstotaal    72.150   72.150 

Opmerkingen: 

Het bedrag van de Stichting Vrienden van de Voedselbank Vlaardingen is voor het grootste 

deel voorbestemd voor specifieke doelen, zoals de vervanging van de bus in 2024. 

Tot slot willen wij u meedelen, dat in 2018 de balans en de in- en uitgaven er anders uit gaan 

zien, mede op verzoek van de Voedselbank Nederland. 

W. Sinnema 

Penningmeester 

 


