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Voorwoord.
Goes, juni 2017.
Geachte lezer,
We zijn blij dat we u het jaarverslag 2016 van Stichting Voedselbank “De Bevelanden ”
mogen aanbieden. Het bestuur geeft hiermee een verantwoording over het gevoerde
beleid in het achterliggende jaar en een doorkijk naar 2017.
Landelijke ontwikkelingen:
Landelijke supermarktketens distribueren meer voedsel via de distributiecentra naar de
lokale banken en hebben aangekondigd dat voor 2017 nog verder te intensiveren. In het
algemeen betekent dit, dat er meer voedsel naar onze klanten zal gaan, maar ook dat dit
sneller en intensiever zal worden gedistribueerd. Dat vraagt om een professionele
organisatie met bijbehorende logistiek. Zoals alle landelijke voedselbanken werkt ook
voedselbank “De Bevelanden” met uitsluitend vrijwilligers waarmee we inspelen op
deze ontwikkeling en zorgen voor een passende aanpak.
Historie:
Sinds september 2006 is er in Goes een voedselbank. Op 24 januari 2008 werd officieel
Stichting Voedselbank de Bevelanden bij notariële akte officieel opgericht. Personen die
in die tijd een belangrijke rol speelden waren de heren Daniël v.d. Meer en Maarten Sas.
Agnes Rieswijk en Erik Oreel gaven praktisch inhoud aan die eerste voedselbank. Adrie
van Oosten en Gerard Wassing hebben in de daaropvolgende jaren een grote bijdrage
geleverd bij het functioneren van de voedselbank. De pioniers van toen verdienen
respect en dankbaarheid voor het vele werk in de afgelopen jaren.
Het bestuur wordt gevormd vanuit kerkelijke, maatschappelijke of
levensbeschouwelijke organisaties en het bedrijfsleven.
Eén bestuurder wordt benoemd op voordracht van het college van burgemeester en
wethouders van Goes. Daarmee benadrukt de gemeente Goes haar bijzondere
betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de voedselbank. Vanzelfsprekend heeft de
Stichting ook een ANBI-status en is Groen gecertificeerd.
In die lastige begintijd overheersten toch vooral de maatschappelijke schande en
verontwaardiging juist ook in politiek Nederland, over de noodzaak en het bestaan van
voedselbanken. Nog steeds lijkt soms de noodzaak aanwezig om het bestaan van
voedselbanken te verklaren en te verdedigen. Het erkennen van armoede in een
welvarend land zoals Nederland, blijft politiek vaak lastig en formeel eigenlijk niet
mogelijk. Maar ik heb de overtuiging dat dat beeld en die opvatting over de
voedselbanken snel verandert en tot het verleden gaat behoren.
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Huisvesting:
Het pand aan de Evertsenstraat in Goes, waar we dankzij de medewerking van de RWS
lange tijd gehuisvest waren, was te klein geworden, maar moest ook worden herontwikkeld.
De huur werd medio 2015 al opgezegd. Een intensieve zoektocht met ondersteuning van
de gemeente Goes heeft ertoe geleid dat we in oktober 2016 een ander pand konden
betrekken aan de Middelburgsestraat.
Na een periode van intensieve gesprekken konden afspraken worden gemaakt over de
gezamenlijke financiering van de huur door de vijf Bevelandse gemeenten van dit
nieuwe pand voor de komende vier jaren. We zijn de RWS veel dank verschuldigd voor
alle inspanningen gedurende de afgelopen jaren maar we blijven hopen op
ondersteuning in andere vormen, ook al lijkt wetgeving op dit punt een belemmering te
vormen voor de toekomst.
De verhuizing en herinrichting kon worden gerealiseerd nagenoeg uitsluitend met
behulp van vaste en tijdelijke vrijwilligers. Een enorme hoeveelheid werk werd zo
verzet.
Het pand kon feestelijk worden geopend door vijf wethouders van de samenwerkende
gemeenten op de Bevelanden terwijl burgemeester R. Verhulst van de gemeente Goes
een openingswoord sprak.
Vele gasten, partners, begunstigers en sponsoren waren bij de opening op 9 februari
2017 aanwezig.
De stichting Present heeft een gebruikersovereenkomst voor het gebruik van een ruimte
op de eerste verdieping. We blijven ook vanuit het nieuwe pand samenwerken met veel
partners zoals de kledingbank, speelgoedbank, ruilwinkel, SMWO, ed. Er zijn plannen
om onze nieuwe vergaderruimte te benutten voor het geven van taallessen of lessen
budgetbeheer. Genoeg ideeën en mogelijkheden om over na te denken.
Belangrijk blijft dat voedselbanken, en dus ook Voedselbank “De Bevelanden”, autonoom
en onafhankelijk blijven. Dus zonder door andere organisaties opgelegde normen en
voorwaarden voor verstrekking van voedsel aan de doelgroep. Iedereen zonder
onderscheid van ras, kleur, religie of afkomst kan om voedsel komen wanneer hij of zij
dat nodig heeft.
Vrijwilligerswerk, re-integratie, mantelzorg en omzien naar de buren vindt bij de
voedselbank al heel lang plaats en zijn feitelijk kernwaarden. Kennis, uitwisseling,
begeleiding en opbouw van maatschappelijke weerbaarheid zijn ook zaken die bij de
voedselbank te vinden zijn.
Het bestuur werkt vanuit de overtuiging dat onze samenleving begint bij onszelf. Bij
onze menselijkheid bij onze waarden en normen. Alleen dan kunnen we als beschaafde
samenleving, overleven door compassie en medemenselijkheid.
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Samenwerking regio:
We blijven streven naar een goede en nauwere samenwerking van de voedselbanken
binnen het Zeeuwse Cluster.
Zowel op het gebied van distributie, maar ook op het gebied van voedselveiligheid,
kunnen we elkaar helpen en ervaringen delen. De gezamenlijke kosten voor transport
vanuit het DC Tilburg via de Voedselbank Walcheren worden naar evenredigheid
gedeeld. Lokale overschotten worden wederzijds aangeboden. Via periodiek overleg zal
verder inhoud aan de samenwerking worden gegeven. Periodiek worden
speelgoedpakketten aan kinderen van onze klanten verstrekt.
Samenwerking overheid en gemeenten:
Gemeenten staan ook in 2017 en 2018 voor de uitdaging om met beperkte middelen de
taken uit te voeren. Ondanks een aantrekkende economie blijven veel van onze cliënten
aangewezen op de voedselbank. De niet altijd passende regelingen voor schuldsanering
maken het loskomen uit een achterstandssituatie niet makkelijk.
Vrijwilligerswerk, re-integratie, mantelzorg en omzien naar de buren zijn bij de
voedselbank feitelijk kernwaarden. Kennis, uitwisseling, begeleiding en opbouw van
maatschappelijke weerbaarheid zijn ook zaken die de voedselbank niet vreemd zijn.
We werken mee aan plaatsing van vrijwilligers vanuit gemeenten, taakgestraften en
stagiaires. Juist ook mensen met beperkingen die willen helpen geven we een zinvolle
dagbesteding.
Fondsenwerving
Voedselbank “De Bevelanden” blijft zich met behoud van kernwaarden inzetten voor
duurzame continuering en hernieuwing van de samenwerking met gemeenten,
vrijwilligers en sponsoren en donateurs.
Vanuit het ideaal om samen te werken aan een menswaardige samenleving danken we
onze sponsoren, donateurs en begunstigers, kerken en verenigingen en allen die ons
financieel of met goederen of diensten hebben ondersteund en vragen hun dat ook in
2017 en 2018 te blijven doen.
We danken onze vele vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor dat mooie doel.
Zonder hen zou de Voedselbank niet kunnen functioneren. Hun zijn we bijzonder veel
dank verschuldigd.
Namens het bestuur van de Stichting Voedselbank “De Bevelanden”,
Paul Colijn,
Voorzitter Stichting Voedselbank “De Bevelanden”.
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Samenstelling bestuur.
Het bestuur bestaat op 31 december 2016 uit de volgende personen:
Paul Colijn, voorzitter
Jacqueline Westerweele, secretaris
Rob van der Velde, penningmeester, m.i.v. 1-7-2017 Klaas Kievit.
Jan Roeland, waarnemend voorzitter
Leen Louisse
Krijn Verhage
Sjoukje Jobse
Het algemeen bestuur vergadert doorgaans eens per twee maanden. De bestuursleden
krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Voedselbank “De Bevelanden” is aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Nederland,
regio Brabant-Zeeland. In het bestuur van de regio is één zetel ingeruimd voor een
Zeeuwse vertegenwoordiger. De afgevaardigden d.m.v. twee personen wordt mandaat
verleend via het Zeeuws Cluster overleg.
De vrijwilliger ondertekent bij de aanvang van de werkzaamheden een
vrijwilligersovereenkomst waarin zijn opgenomen de wederzijdse rechten en plichten.
Vrijwilligers en bestuur zijn gebonden aan een privacy-code ter bescherming van de
persoonlijke gegevens van de cliënten van de voedselbank. Een verklaring van goed
gedrag is in het algemeen gewenst, maar voor leidinggevenden een vereiste. (VOG)
Transport.
De voedselbank Walcheren rijdt wekelijks met een gezamenlijke vrachtwagen van de
Zeeuwse voedselbanken naar Tilburg om daar in het distributiecentrum van het district
Brabant-Zeeland voedsel voor de voedselbanken in Zeeland op te halen. De
vervoerskosten worden gezamenlijk gedragen. In Middelburg wordt het voedsel naar
ratio verdeeld over de vier voedselbanken in Zeeland. Voedselbank “De Bevelanden”
haalt zijn deel weer op in Middelburg. Met onze koelbus wordt ook wekelijks
verschillende keren bij drie lokale bakkers brood opgehaald en één keer per week verse
groente en fruit bij een supermarkt in Kapelle. Het komt ook regelmatig voor dat ons
voedsel aangeboden wordt dat op korte termijn met de bus opgehaald en verwerkt moet
worden, onze koelbus is hierbij onontbeerlijk evenals onze koelingen en vriezers op
locatie.
In principe is het de bedoeling dat onze klanten op vrijdagmiddag zelf hun wekelijkse
pakket komen ophalen. Voor de mensen die in de buitengebieden wonen wordt het
pakket op vrijdag met de bus bezorgd.
In totaal drie chauffeurs en drie bijrijders zijn wekelijks betrokken met vervoer van en
naar.
Ontwikkelingen in klantenbestand.
Bij de oprichting van de voedselbank “De Bevelanden” in 2006 bestond het aantal
klanten uit ongeveer 40 huishoudens. Dat is daarna ieder jaar gestegen. In het
verslagjaar steeg het aantal huishoudens verontrustend naar 165 per 30 september
2016.
Helaas is gedurende 2016 en 2017 geen afname van het aantal huishoudens waar te
nemen.
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Hieronder een grafische weergave van het aantal huishoudens dat een beroep doet op de
voedselbank.

Verdeeld over de gemeenten is dit
Jaar
Gemeente
2013
Goes
Reimerswaal
Borsele
Kapelle
Noord-Beveland

Pakketten
90
25
19
7
21

Personen
206
62
34
21
40

2014

Goes
Reimerswaal
Borsele
Kapelle
Noord-Beveland

99
25
11
6
24

189
60
31
20
35

2015

Goes
Reimerswaal
Borsele
Kapelle
Noord-Beveland

74
25
18
10
13

178
69
41
30
24

2016

Goes
Reimerswaal
Borsele
Kapelle
Noord-Beveland

97
42
22
8
15

220
110
48
27
23
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8. Voorwaarden voor toekenning voedselpakket.
De Stichting volgt bij het beoordelen van een aanvraag voor een voedselpakket de door
de Stichting Voedselbanken Nederland opgestelde norm.
Men komt voor een pakket in aanmerking indien er na aftrek van vaste lasten per maand
minder is te besteden dan:
€ 200,00 basisbedrag per huishouden
€ 80,00 voor kind en/of volwassene
De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp.
Kinderen.
Op bescheiden schaal besteedt de voedselbank ook aandacht aan de kinderen van de
klanten van de voedselbank.
Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kregen van Stichting Jarige Job een verjaardag
pakket. Van Stichting Speelgoedbank Zeeland een cadeaupakket en van diverse anderen
iets extra’s.
Overleg met hulpverlenende instanties.
De voedselbank werkt samen met een aantal maatschappelijke organisaties zoals de
sociale dienst, het SMWO, het Leger des Heils, Stichting Leergeld, Stichting Mozaïek,
Emergis, Riagg en andere organisaties. Zij kunnen mensen doorverwijzen naar de
voedselbank. De toekenning van een pakket geldt voor drie, zes, of twaalf maanden.
Deze termijnen kunnen verlengd worden tot maximaal drie jaar. Hertoetsing vindt
plaats door externe intakers. Voor acute noodhulp is het mogelijk dat er per direct in
afwachting van de goedkeuring tijdelijk een pakket verstrekt wordt. Hiervoor neemt u
contact op met coordinator@voedselbankdebevelanden.nl
Voor mensen met langdurige schulden zal in eerste instantie worden gekeken naar de
mogelijkheden voor een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of
schuldsanering traject. Klanten dienen wel actief deel te nemen aan geboden opties.
Inzameling levensmiddelen.
De hoeveelheid voedsel dat via het distributiecentrum in Tilburg naar ons toe komt, is
redelijk stabiel in 2016. Vaak leveren lokale supermarkten niet rechtstreeks aan de
plaatselijke voedselbank maar wordt dit bij de distributiecentra bezorgd en van daaruit
weer verdeeld over de voedselbanken in het land. Verheugend is het dat we van lokale
leveranciers zoals bakkers en boeren eerder meer dan minder krijgen. Minder is dat
lokale supermarkten nog steeds erg veel weggooien omdat het niet geleverd kan
worden aan dc’s.
In toenemende mate krijgen we levensmiddelen van door scholen, kerken, verenigingen
en bedrijven gehouden inzamelingsacties.
In 2016 hebben de vrijwilligers van onze voedselbank weer mee gedaan met
georganiseerde winkelacties bij supermarkten. Ook in 2017 hopen we daarmee door te
gaan en het nog verder uit te breiden.
Wij danken iedereen hartelijk voor het verstrekken van zoveel voedsel. De
betrokkenheid van zovelen bij het werk van de voedselbank is hartverwarmend en
bevestigt opnieuw dat de voedselbank een erkende plek in de samenleving inneemt.
Samen zijn we sterk om hen te helpen die ons wekelijks broodnodig hebben.
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Andere contacten en voorlichting.
Periodiek vindt er overleg plaats tussen de vijf voedselbanken in Zeeland. Onderwerpen
van gesprek zijn o.a. de aanvoer van voedsel uit Tilburg en standpunten om in te
brengen in de bestuursvergaderingen van de regio Brabant-Zeeland. De regio BrabantZeeland beheert en exploiteert het regionale distributiecentrum in Tilburg.
Regelmatig geven we op verzoek lezingen voor kerken, scholen en verenigingen. Als dat
gebeurt op de locatie aan de Middelburgsestraat is daar ook altijd een rondleiding aan
gekoppeld. Overigens is iedereen op andere momenten van harte welkom maar wel
graag op afspraak
Nog meer ondersteuning.
Van diverse bedrijven hebben we steun ontvangen in natura of een andere niet
geldelijke vorm. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld gratis beschikbaarstelling van
materialen zoals installaties, onderhoud, transportmiddelen of kortingen bij de aankoop
daarvan. Deze vorm van ondersteuning is vanzelfsprekend ook zeer welkom. Hartelijk
dank!
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Financieel jaarverslag 2016
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Algemeen

Oprichting stichting
Stichting Voedselbank De Bevelanden is opgericht bij notariële akte verleden op 24
Maart 2008 ten overstaan van mr. D. Oostinga, destijds notaris te Goes.
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Middelburg onder nummer 20137268.
Statutaire doelstelling
In artikel 3 van de statuten is het doel van de stichting als volgt omschreven:
"De stichting heeft ten doel het bestrijden van (verborgen) armoede en
verspillingen in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de regio
de Bevelanden."
Gedurende boekjaar 2016 zijn er geen activiteiten geweest buiten de doelomschrijving.
Vaststelling jaarrekening 2016
Het bestuur heeft de jaarrekening 2016 zoals hierna weergegeven vastgesteld in haar
vergadering d.d. 10 mei 2017.
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Balans per 31 december
(na bestemming saldo baten en lasten)

2016
€

2015
€

11.069
PM
PM
11.069

PM
PM
-

ACTIVA

Vaste activa
Materiele vaste activa
Machines en installaties
Inventaris
Vervoermiddelen

1

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen

Liquide middelen

2

10.000
10.000

-

3

49.254

63.904

70.323

63.904

59.223
59.223

63.904
63.904

11.100

-

70.323

63.904

Totaal activa

PASSIVA

Stichtingskapitaal
Vrije reserve
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

4

5
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Staat van baten en lasten

2016
€

€
Netto baten
Besteed aan
doelstelling
Beheer en
administratie

€

34.659

6

53.935

7

34.326

20.009

8

5.015

2.431

Som der lasten
Saldo baten en
lasten

Bestemming exploitatiesaldo
Vrije reserve
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve

2015
€

39.341

22.440

-

4.682

31.494

-

4.682
-

31.494
-

-

4.682

31.494
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Voedselbank Bevelanden bestaan voornamelijk uit het
inzamelen en beschikbaar stellen van voedsel en dergelijke voor mensen met een laag
inkomen.
Vergelijking vorig boekjaar
Tot en met boekjaar 2015 zijn de gepresenteerde jaarcijfers veelal op kasbasis
bijgehouden. Vanaf 2016 wordt het baten en lastenstelsel onverkort toegepast. Om de
aansluiting te behouden met eerder gepresenteerde en vastgestelde jaarcijfers zijn de
vergelijkende cijfers evenwel niet aangepast.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De thans aanwezige en in gebruik zijnde materiële vaste activa zijn om niet verkregen
van of via derden. Hiervan is de boekwaarde thans niet (meer) betrouwbaar vast te
stellen. Deze zijn derhalve op nihil gewaardeerd (PM).
Uit eigen middelen betaalde materiële vaste activa worden gewaardeerd op
aanschafwaarde verminderd met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zullen worden gebaseerd op
de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de aanschafwaarde, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde, vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen (geamortiseerde) kostprijs. In de praktijk betekent dit
vrijwel altijd de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico
van oninbaarheid worden evenwel zo nodig in mindering gebracht.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Netto baten
Onder netto baten worden verstaan de ontvangsten van derden in welke vorm dan ook.
De baten van de stichting omvatten voornamelijk donaties, schenkingen en subsidies.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

Vaste activa
2016
€

2015
€

1. Materiele vaste activa
Per einde van het verslagjaar zijn de volgende vaste bedrijfsmiddelen in
eigendom:
Zeecontainers (x stuks)
Koelcel

6.812
4.257
11.069

-

Vanaf datum ingebruikname van het nieuwe onderkomen (2017) zal hierop worden
afgeschreven.
De overige aanwezige bedrijfsmiddelen (waarvan de koelwagen het voornaamste
activum is) zijn in het verleden om niet van derden verkregen (uit vrijgevigheid). De
waarde hiervan is thans niet meer eenduidig vast te stellen. De boekwaarde van deze
zaken is daarom op nihil gesteld.

Vlottende activa
2. Vooruitbetaalde bedragen
Borgsom
Vooruitbetaalde huur

2.500
7.500
10.000

3. Liquide middelen
Rabobank, spaarrekening
Rabobank, lopende rekening
Kasgeld, saldo per ultimo boekjaar

-

38.335
10.809
110
49.254

48.335
15.570
63.904

63.904
4.682
59.223

32.410
31.494
63.904

4. Stichtingskapitaal
Vrije reserve
Het verloop is als volgt weer te geven:
Stand per 1 januari
Toevoeging vanuit bestemming exploitatiesaldo
Stand per 31 december

-
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Continuiteitsreserve
Om de continuïteit van de Voedselbank Bevelanden te kunnen waarborgen acht het
bestuur het noodzakelijk te beschikken over een continuiteitsreserve groot € 25.000. Dit
ter tijdelijke dekking van een eventueel exploitatietekort en opvangen van wegvallende
inkomsten.
Deze reserve zal vanaf boekjaar 2016 gevormd worden uit de bestemming van een
eventueel batig saldo over het verstreken boekjaar. Totdat de reserve op deze wijze de
gewenste omvang heeft bereikt zal een exploitatietekort uit de vrije reserve moeten
worden aangevuld.
De subsidieverstrekker is akkoord met de vorming en omvang van de
continuiteitsreserve.
Het exploitatiesaldo over boekjaar 2016 laat niet toe thans aan deze reserve te doteren.
Bestemmingsreserve
De thans in gebruik zijnde koelcel en -wagen zijn om niet verkregen door in het verleden
gehouden wervingsacties door derden en door derden ter beschikking gestelde
apparatuur. Derhalve zijn deze zaken niet opgenomen in de vermogenspositie van de
stichting en wordt ook niet voorzien in reservering voor vervanging van deze zaken
door afschrijving. Hoewel het bestuur de hoop en het vertrouwen uitspreekt ook in de
toekomst wederom een beroep te mogen doen op de vrijgevigheid van partijen, acht
zij het uit voorzichtigheid noodzakelijk hiervoor een bestemmingsreserve aan te houden
van eveneens € 25.000, voor de koelcel en-wagen tezamen.
Deze reserve zal vanaf boekjaar 2016 gevormd worden uit de bestemming van een
eventueel batig saldo over het verstreken boekjaar. Totdat de reserve op deze wijze de
gewenste omvang heeft bereikt zullen niet gedekte vervang investeringen uit de vrije
reserve moeten worden aangevuld.
De subsidieverstrekker is met de vorming en omvang van deze bestemmingsreserve
eveneens akkoord.
Het exploitatiesaldo over boekjaar 2016 laat niet toe thans aan deze reserve te doteren.

Kortlopende schulden
2016
€
5. Overige schulden en overlopende passiva
Vooruit ontvangen subsidies

11.100
11.100

2015
€
-
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Meerjarige verplichtingen
Door de stichting is voor huisvesting een huurcontract afgesloten voor de duur van 4
jaar. Het contract eindigt per 31-12-2020 met mogelijkheid tot verlenging.
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt: € 30.000, volgens contract te indexeren.
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Toelichting staat van baten en lasten

6. Netto baten
Giften van kerken
Giften bedrijven en overige organisaties
Giften particulieren
Subsidies Bevelandse gemeenten
Rentebaten
Overige baten

2016
€

2015
€

17.209
11.400
2.300
3.750
34.659

18.274
7.974
1.870
24.316
1.500
53.935

7.436
3.727
11.163

2.927
4.134
7.061

8.250
2.874
1.425
245
4.453
17.247

5.225
162
1.391
92
6.869

2.023
1.437
1.727
729
5.917

1.795
1.627
1.715
627
316
6.079

34.326

20.009

521
1.151
1.255
1.846
96
146
5.015

98
133
1.237
773
207
17
2.431

7. Besteed aan doelstellingen
Inkopen
Inkoop voedsel
Transportkosten voedsel

Huisvestingskosten
Huur pand
Gas, water en elektra
Zakelijke rechten en heffingen
Schoonmaak
Verhuiskosten

Autokosten
Brandstof
Reparatie en onderhoud
Motorrijtuigenbelasting
Assurantiepremies
Overige vervoerskosten

Totaal besteed aan doelstelling

9. Beheer en administratie
Kantoor- en secretariële kosten
Administratiekosten
Kosten automatisering
Kosten vrijwilligers
Algemene assurantiekosten
Rente- en bankkosten

-
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