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De financiële situatie in 2021
Als ‘Goede Doelen’ Stichting zijn wij financieel afhankelijk van verkregen goederen en middelen
zoals giften, subsidies, donaties, sponsors etc. Hiervan moeten al onze kosten betaald worden
voor huisvesting, energie, vervoer, brandstof, verzekeringen, kantoorbenodigdheden etc.. Om de
Voedselbank financieel gezond te houden moet er maandelijks zo'n € 3.000,- aan inkomsten
binnen komen.

De grootste kostenpost wordt gevormd
door de huur- en energiekosten van
ruimten die nodig zijn voor de logistieke
afhandeling van activiteiten. Het
centrale depot in Rijkevoort, waar
goederen verzameld, opgeslagen en
klaargemaakt worden voor
uitgifte, is de duurste locatie. Daarnaast
zijn er drie uitgiftepunten waar de
voedselpakketten wekelijks aan
cliënten beschikbaar worden gesteld,
één in Boxmeer, één in Cuijk en één in
Grave. Het uitdeelpunt in Grave is op 31
december 2021 gesloten.

Een andere grote kostenpost is het transport. Maandelijks wordt er zo’n 2500 km gereden om
voedsel op te halen in het distributiecentrum in Tilburg, zo’n 10 supermarkten, enkele bakkers in
het land van Cuijk en de vaste adressen in Veghel en Odiliapeel. Naast de vaste ritten worden er
regelmatig grotere of kleinere partijen voedsel aangeboden en opgehaald.
In 2021 heeft de Voedselbank Land van Cuijk de door de 5 gemeenten in het Land van Cuijk
toegezegde subsidie van € 1.000,- per maand mogen ontvangen. Zoals eerder genoemd is de
subsidie niet voldoende om de kosten te kunnen dekken. Het grootste deel van de
inkomsten vormen donaties, schenkingen en opbrengsten van incidentele acties (met
scholen en supermarkten).

Staat van Baten en Lasten 2021
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0
65.832

12.000
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Financiële lasten

22.387
5.175

2.650
5.200

Exploitatieresultaat

17.212
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Toelichting Baten en Lasten 2021
➔ Subsidies: Alle gemeenten in het Land van Cuijk dragen bij met een subsidie.
➔ Donaties: Enkele kerkelijke en maatschappelijke instellingen en een groot
aantal particulieren. Door een onverwachte eenmalige donatie valt het saldo
van de giften erg positief uit.
➔ Afschrijvingen: op inventarissen en auto's
➔ Transportlasten: Voedsel moet worden opgehaald in Brabant en vervolgens
naar de uitgiftepunten gebracht worden.
➔ Huisvestinglasten: Huur gebouwen (depot Rijkevoort en drie uitgiftepunten).
➔ Energielasten: Elektriciteit (koel- en vriescellen) depot Rijkevoort
➔ Algemene lasten en diverse lasten: Alle overige kosten, waaronder
administratie-, telefoon- en bankkosten.
➔ Vrijwilligerslasten: Ongeveer 35 vrijwilligers worden iedere week weer
ingezet, en krijgen alleen onkosten vergoed.
➔ Donatie aan DC Tilburg: kosten die het centrale Zuid-Nederlandse
distributiecentrum van de Voedselbank Nederland in rekening brengt voor de
producten die wekelijks opgehaald worden.
➔ Financiële lasten: Voedselbank Land van Cuijk heeft een reservering gemaakt om
bij te kunnen dragen in de vervanging van de 2e bestelbus.
Begroting 2022
Inkomsten

Uitgaven

Omschrijving

Bedrag

Omschrijving

Bedrag

Bijdrage gemeenten Land van Cuijk

12.000

Huisvestingkosten

12.000

Donaties

20.000

Transportkosten

12.000

Donatie van Voedselbanken Nederland

1.500

Energielasten

5.000

Afschrijvingen

2.980

Algemene kosten

2.750

Vrijwilligerskosten

8.500

Negatief resultaat

17.930

Lasten DC Tilburg

1.500

Totalen

Inkoop voedsel

5.200

Financiële lasten

1.500

51.430

51.430

Toelichting begroting 2022
Inkomsten
- De gemeente Land van Cuijk verleent een subsidie als tegemoetkoming in de huur en
energielasten. Deze subsidie is door de gemeenten gegarandeerd voor een periode van
3 jaar, 2021, 2022 en 2023.
- Donaties zullen naar verwachting lager zijn dan vorig jaar.

Activa
31-12-2018
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Vaste activa
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0

4363

2844
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31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

continuiteitsreserve

44775

30725

33180

50392

bestemmingsreserve

2000
-------46775

95000
--------125725

100000
---------133180

105000
---------155392

6500

6500

6500

9500

----------132225
======

---------139680
======

Kas
Bank

Totaal activa

Passiva
Vermogen

Schulden korte
termijn

Totaal passiva

--------53275
======

----------164892
=======

Toelichting op de balans:
Vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs verminderd met eventuele
vrijval voorziening en verminderd met jaarlijkse afschrijvingen.
Bestemmingsreserve betreft de reserve voor 2 aan te schaffen koelwagens. 1e
koelwagen 60000 euro binnen zeer korte tijd. 2e koelwagen over ca. 3 jaar 45000 euro.
jaarlijks wordt 5000 euro per bus toegevoegd aan de reserve tot een maximum van
60000 euro.

