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Financieel Verslag 2021 en vooruitblik 2022 

Algemeen 

Stichting Voedselbank Venlo is op 8 maart 2004 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 12053441. Voedselbank Venlo verstrekt gratis levensmiddelen aan 

huishoudens of personen die daarvoor in aanmerking komen en maakt dit mogelijk door het 

acquireren van levensmiddelen bij supermarkten en bedrijven. Onze Stichting is een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8132.97.199 hetgeen een voorwaarde is voor fiscale 

aftrekbaarheid van giften aan goede doelen. Bij Voedselbank Venlo werken, inclusief bestuur, ca 80 

vrijwilligers die hiervoor geen enkele beloning ontvangen. Voor de kosten van de bedrijfsvoering zijn 

wij volledig afhankelijk van giften en donaties.  De administratie wordt verwerkt in het 

boekhoudprogramma Snelstart en de jaarrekening wordt opgemaakt door accountantskantoor Full 

Account. 

 

Winkel 

 

In 2020 heeft het bestuur besloten om cliënten meer eigen keuzevrijheid te bieden bij het 

samenstellen van hun levensmiddelenpakket. In plaats van het verstrekken van door de Voedselbank 

samengestelde pakketten werd als doel gesteld dat cliënten in een “winkelomgeving” hun eigen 

pakket, specifiek afgestemd op hun huishouden, zelf konden samenstellen. Daarmee wordt het 

gevoel van “eigenwaarde” van de cliënten positief beïnvloed en wordt tevens voedselverspilling 

tegengegaan. In 2020 werd hiervoor uit donaties en uit eigen inbreng in de Jaarrekening een 

voorziening getroffen van €100.000. 

In de loop van 2021 zijn voor de verbouwing en inrichting van de nieuwe winkel aanvullende 

donaties van bedrijven en stichtingen ontvangen ad ca €61.000 waarmee alle kosten konden worden 

gefinancierd. In november afgelopen jaar is onze nieuwe winkel “Goojen Daag” geopend. De open 

dag om de nieuwe winkel te laten zien aan donateurs, leveranciers, samenwerkende partners en 

andere geïnteresseerden kon vanwege Corona helaas in 2021 niet doorgaan.    

Donaties 

 

De giften en donaties die Voedselbank Venlo ontvangt kunnen verdeeld worden in 2 categorieën: 

1. Giften en donaties die geoormerkt zijn en die volledig besteed moeten worden aan specifieke 

doelen. Denk hierbij aan: aankoop voedsel, hygiëne producten, andere producten en investeringen. 

2. Giften en donaties die vrij besteed kunnen worden voor de bekostiging van de bedrijfsvoering. 

 

Het totale bedrag aan geoormerkte giften en donaties was in 2021 ca €118.000 waarvan ca €61.000 

bestemd was voor de nieuwe winkel. In het totaalbedrag zijn ook opgenomen de inkomsten uit het 

project Menstruatiemaatje van serviceclub Soroptimisten club Fossa Eugeniana waarvan een bedrag 

ad €3.544 als besteedbare verplichting op de balans is doorgeschoven naar 2022. Daarnaast is een 

bedrag ad €3.626 als bestemmingsreserve winkelconcept op de balans opgenomen omdat de 

investering pas in januari 2022 is gedaan. De overige ontvangen gelden zijn volledig besteed aan 

aankoop van voedsel, producten specifiek voor kinderen, hygiëne producten en educatieve spellen. 

De geoormerkte gelden helpen ons om een evenwichtig aanbod te kunnen realiseren. 

Met name voedselverwerving staat de laatste jaren onder druk omdat wij van een groep partners, de 

supermarkten, vanwege hun gewijzigde verkoopstrategie minder voedsel ontvangen. 
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Kosten bedrijfsvoering 

 

Het totale bedrag aan giften en donaties vrij besteedbaar voor bekostiging van de bedrijfsvoering, 

was in 2021 ca €85.000. De kosten van de bedrijfsvoering waren ca €91.000. Uiteindelijk sloot het 

boekjaar 2021 af met een negatief resultaat van €6.342 waardoor er geen nieuwe reserveringen 

konden worden gedaan voor toekomstige investeringen. 

Het financiële beleid van Voedselbank Venlo is, vanwege de sterke afhankelijkheid van giften en 

donaties, erop gericht om het vaste kostenpatroon voor de bedrijfsvoering zo laag mogelijk te 

houden. In 2021 zagen wij een afname van vrij besteedbare giften en donaties afkomstig van 

bedrijven, stichtingen en instellingen. Enerzijds is dit begrijpelijk omdat men aan een gift of donatie 

graag een specifieke doelbesteding wil koppelen, anderzijds moet onze Voedselbank wel kosten 

maken om de bedrijfsvoering mogelijk te maken en hebben wij deze vrije gelden hiervoor nodig.  

Investeringen 

In 2021 is een gedetailleerd investeringsplan gemaakt voor toekomstige vervangingsinvesteringen. 

Voor de financiering van grote investeringen heeft onze Voedselbank in het verleden altijd een 

beroep kunnen doen op goede doelen stichtingen. De komende jaren wil Voedselbank Venlo bij een 

positief resultaat bestemmingsreserves opbouwen voor deze investeringen. In 2020 is €20.000 

gereserveerd om in 2027 de vrachtauto te kunnen vervangen.  

Vooruitblik 2022 

De eerste 4 maanden van 2022 geven een weinig rooskleurig beeld wat betreft de bekostiging van de 

bedrijfsvoering. Het bedrag aan donaties en giften voor de bedrijfsvoering bleef deze maanden fors 

achter ten opzichte van voorafgaande jaren. Per saldo is het resultaat over de eerste maanden 

negatief. Particulieren, bedrijven en instellingen hebben afgelopen maanden in grote getalen 

gedoneerd aan hulpacties voor Oekraïne en zullen dit naar verwachting ook de komende tijd blijven 

doen. Overigens vinden wij, gezien de omstandigheden waarin de Oekraïners verkeren, dit zeer 

begrijpelijk. Wat betreft de financiën van Voedselbank Venlo baart de terugval van donaties en giften 

ons desondanks zorgen. Waar mogelijk zullen wij onze kostenposten kritisch onder de loep nemen.  

In onderstaande bijgevoegde begroting is uitgegaan van fors mindere donaties. Doelstelling voor 

2022 is kostenbesparing en uit acties meer inkomsten te genereren zodat het verwacht negatief 

resultaat van ad  - €28.700 wordt beperkt. 

 

Joost Bosch 

mei 2022 
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De begroting 2022 (excl. geoormerkte bedragen projecten) ziet er als volgt uit: 
 
 

 Realisatie  
2020 

Begroting 
2021 

Realisatie  
2021 

Begroting 
2022 

Totaal donaties  € 89.918  € 88.800 € 84.921 € 55.000 

Donatie winkelconcept  € 70.000  € 61.183  

Donaties voedselaankoop (oormerk) € 24.835 € 30.000 € 12.223 € 12.000 

Totaal baten € 184.753 € 118.800 € 158.327 € 67.000 

     

Vrijwilligers € 249 € 1.300 € 2.254 € 2.500 

Afschrijvingen € 6.132 € 7.000 € 6.864 € 6.000 

Huisvestingskosten € 35.719 € 36.000 € 37.800 € 37.000 

Kantoorkosten € 3.479 € 3.500 € 4.214 € 4.000 

Autokosten € 11.071 € 11.000 € 17.029 € 17.000 

Verkoopkosten € 16.537 € 13.500 € 17.573 € 14.000 

Algemene kosten € 1.506 € 1.500 € 2.590 € 2.500 

Aankoop voedsel (oormerk) € 26.558 € 30.000 € 12.962  € 12.000 

Kosten winkelconcept    € 62.653  

Som der kosten € 101.251 € 103.800 € 163.939 € 95.000  

     

Bedrijfsresultaat € 83.502  € 15.000  - € 5.612 - € 28.000 

Financiële baten en lasten  - € 533 - € 500 - € 730 - € 700 

     

Resultaat € 82.969  € 14.500 - € 6.342 - € 28.700 

Bestemmingsreserve winkelconcept € 100.000    

Bestemmingsreserve auto € 20.000 € 15.000   

Bestemmingsreserve continuïteit - € 37.031 - € 500 - € 6.342 - € 28.700 

 

 


