Toelichting op de jaarrekening 2019
De inkomsten van organisaties die volledig afhankelijk zijn van fondsenwerving en donaties laten een
fluctuerend beeld zien en daar zullen ook wij rekening mee houden.
De jaarrekening 2019 (vanaf 6 juni 2019) van de Voedselbank gemeente Druten laat een groot positief saldo
zien. Hieronder een korte toelichting.
Bij de opstart van de Voedselbank is uitgegaan van een omzetresultaat van €19. 280 en daarnaast een
reservering voor een noodfonds van €5.000 om de toename van klanten en onverwachte uitgaven te kunnen
financieren. De bedrijfskosten waren in 2019 (7 maanden) zijn €19.529.
Wij zijn van start gegaan met een door een van onze sponsoren geschonken transport bus zonder koeling
waarvan bekend was dat deze na maximaal 2 jaar zou moeten worden vervangen. De capaciteit van de bus was
voldoende voor het ophalen van de basisvoorraad in Arnhem voor ca. 45 huishoudens.
Echter, de onverwacht sterke toename van klanten naar 60 huishoudens per week aan het einde van het jaar
noodzaakte ons tweemaal naar Arnhem te rijden. Tevens wordt het urgent om voor het transport een bus met
koel- en vriescapaciteit aan te schaffen, zeker in de zomermaanden is het niet verantwoord om met de oude
transport bus de goederen te vervoeren vanuit Arnhem naar Druten. Het aanschaffen van een nieuwe bus
werd om deze redenen urgenter.
Wij hebben daarom naast de geplande sponsoracties extra activiteiten georganiseerd die zowel de
Voedselbank onder de aandacht brachten maar ook een geweldig extra financieel resultaat veroorzaakten. Wij
ontvingen in 2019 in totaal € 50.273,00 aan financiële middelen.
Na aftrek van de bedrijfskosten en de bestemming voor het noodfonds resteert er voldoende om een goede
tweedehandse koeltransportwagen aan te schaffen en om naast de bestemming voor het noodfonds een eigen
vermogen op te bouwen. Omdat wij eerst volledige zekerheid wilden hebben is het niet meer gelukt de wagen
in 2019 aan te schaffen.
Inmiddels heeft dit plaatsgevonden; kosten hiervan € 27.164. Hierdoor resteert als kapitaalreserve €3.580.
Een blik op 2020:
Als gevolg van de versnelde aanschaf van de transportwagen is er voor 2020 naast de bestemming van €5.000
voor het noodfonds €3.580 eigen vermogen. Door het commitment van de sponsoren van onze club van 30,
onze trouwe donateurs en de jaarlijkse subsidie van de Gemeente Druten hebben we de komende 4 jaar een
gezonde basis om onze jaarlijkse vaste lasten te betalen mits er zich geen onverwachte situaties voordoen. Wij
moeten als voedselbank zelf middels fondsenwerving ca. €6.500 per jaar realiseren om de reguliere
exploitatiekosten te dekken.
Medio maart 2020 zijn wij geconfronteerd met de gevolgen van de CORONA uitbraak. Deze uitbraak vraagt veel
extra kosten voor de verplichte hulpmiddelen en wij hebben in 2 weken ons concept omgezet van een
winkelconcept naar krattenuitgifte. Dit brengt kosten met zich mee; ons noodfonds heeft hierdoor de bodem
bereikt.
Het aantal klanten zal hoogstwaarschijnlijk oplopen, waardoor we extra kosten zullen hebben.
Gelukkig hebben wij veel inwoners en ondernemers binnen de Gemeente Druten die de Voedselbank Druten
een warm hart toedragen en we zullen via acties en activiteiten de benodigde extra financiën zien te verkrijgen.
Wij blijven de mensen die het nodig hebben helpen en willen meehelpen de voedselverspilling tegen te gaan.
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