
Financiële verantwoording Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe 
 
Algemeen 
 
Handelsregister 
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 
Centraal Gelderland onder nummer 57325618. 

 
Belastingen 
De Stichting heeft als RSIN-nummer 852532647. De Stichting is aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 
Doel van de Stichting 
De algemene bedrijfsvoering bestaat voornamelijk uit donaties aan de voedselbank Neder 
Veluwe. Deze donaties kunnen worden gedaan vanwege giften die worden ontvangen. Wij 
danken alle donateurs voor hun bijdrage aan ons doel.  
 
Acties 
Vanwege de Corona problematiek hebben de gebruikelijke activiteiten , het organiseren van 
een benefiet golftoernooi en jeu de boule toernooi niet plaats kunnen vinden.  

 
Waarderingsgrondslagen 
De inkomsten en uitgaven worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.  
De Stichting beschikt niet over enige bezittingen buiten de algemene reserve. 
 
Resultaat 
De uitgaven binnen het doel van de Stichting zijn € 4487,02 en de inkomsten zijn  
€ 4646,74 , zodat het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat  van € 159,72. Het 
resultaat is ten gunste van de reserve gebracht.  
 
Controle jaarrekening 
De Stichting heeft ervoor gekozen geen formele accountantscontrole uit te laten voeren. De 
financiën worden gecontroleerd door een Registercontroller en bedrijfseconoom welke 
onafhankelijk zijn van de Stichting.  
 
Decharge 
Op 6 mei 2021 is de jaarrekening 2020 besproken in de vergadering van het bestuur van de 
Stichting en is er decharge verleend aan de penningmeester. 
  



 
 
 

      

       

Resultatenrekening 2020        

       

Inkomsten SVR 2020       

    Totaal   

donaties particulieren    € 2.265,00   

donaties kerken    € 1.739,39   

donaties overig    € 597,35   

diversen    € 45,00   

    € 4.646,74   

       

       

Uitgaven SVR 2020    Totaal   

aanvulling voedselpakketten    € 3.217,96   

Corona maatregelen     € 1098,58   

       

Bankkosten    € 125,48   

diversen     € 45,00   

    € 4.487,02   

       

Netto resultaat 2020     € 159,72  
 
 

Balans 2020 Stichting Voedselhulp Regio Neder Veluwe 

  

   debet  credit 

Algemene reserve    €40251,86 

kas   € 0,00   

bank   €4649,33   

spaarrekening  € 35.591,53   

debiteuren  € 0,00   
 
Rente                                                                    € 11 

 
   

     

     

      

   € 40.251,86  € 40.251,86  

 

 

 

 
  



Toelichting bij de balans 2020 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve geeft het totale vermogen van de Stichting weer per 31-12-2020. Het 
vermogen is ten opzichte van 31-12-2019 gestegen met € 163,86 
 
Bank 
De bank geeft het saldo op de bank weer per 31 december 2020. Het banksaldo is ten 
opzichte van 31-12-2019 toegenomen met € 159,72 
 
 
 
Spaarrekening 
De spaarrekening geeft het saldo op de vermogensspaarrekening van de bank weer per 31 
december 2020. Het saldo is ten opzichte van 31-12-2019 gestegen met €11,02. Dit betreft 
de ontvangen rente. 
 
Nog te ontvangen bedragen 
Geen 
 
Toelichting bij de resultatenrekening 2020 
 
Uitgaven 
 
Inkopen tbv voedselpakketten 
De inkopen ten behoeve van voedselpakketten betreffen de inkopen bij leveranciers welke 
goederen aan de voedselbanken worden gedoneerd. 
 
Bankkosten 
Dit betreft de reguliere bankkosten die betaald moeten worden. 
 
Algemene kosten 
Dit betreffen de overige kosten.  
 
 
Nog te ontvangen bedragen 
Geen 
 
Inkomsten 
 
Giften  
Dit betreft de giften die in 2020 zijn ontvangen.  
 
 Acties 
Helaas zijn er het afgelopen boekjaar geen acties georganiseerd. De Corona crisis liet dit niet 
toe.  
 



Rente 
Dit betreft de ontvangen rente over de vermogensspaarrekening in 2020. 
 
 


