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Aan het bestuur van
Stichting Burgerinitiatief Nederland
De Ruyterlaan 14
3931 XB  WOUDENBERG
 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Burgerinitiatief Nederland te Woudenberg is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en
de staat van baten en lasten over 2021, met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Burgerinitiatief
Nederland.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Woudenberg, 6 september 2022

Vallei Accountants B.V.

E.G. Bos MSc RA  



 

RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

De winst-en-verliesrekeningen over 2021 en 2020 kunnen als volgt worden samengevat: 

2021 2020 Mutatie
€ % € % € %

Baten  1.584.105 100,0 629.749 100,0 954.356 151,5
Besteed aan doelstellingen -1.218.808 -76,9 -365.947 -58,1 -852.861 -233,1

Brutowinst 365.297 23,1 263.802 41,9 101.495 38,5

Kosten beheer en
administratie 89.287 5,6 76.400 12,2 12.887 16,9

Totaal van som der kosten 89.287 5,6 76.400 12,2 12.887 16,9

Totaal van
stichtingsresultaat 276.010 17,5 187.402 29,7 88.608 47,3

Financiële baten en lasten -407 - -389 -0,1 -18 -4,6

Totaal van resultaat voor
belastingen 275.603 17,5 187.013 29,6 88.590 47,4

Belastingen over de winst of
het verlies - - - - - -

Totaal van resultaat na
belastingen 275.603 17,5 187.013 29,6 88.590 47,4
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BESTUURSVERSLAG

Het jaar 2021 is voorbijgevlogen en we hebben als Stichting Burgerinitiatief Nederland ontzettend veel
hulpvragen meer gehad. We zijn als organisatie gegroeid en zijn druk geweest met het maken van een
professionaliseringslag. In 2021 zijn we ook gestart met het aanstellen van een Raad van Advies. De
Raad houdt zich met bepaalde organisatiestukken bezig en daar plukken we de vruchten van. Hun
expertise is voor ons als stichting goud waard en dat wordt gerealiseerd op vrijwillige basis.

Als organisatie zijn we ook gegroeid met het aantal vrijwilligers. We hebben het team uitgebreid met
iemand die zich bezighoudt met marketing en communicatie en een vrijwilliger die zijn marketingexpertise
inzet om sponsors te werven.

We zijn in 2021 Erkend Leerbedrijf geworden. Dit heeft er toe geleid dat verschillende leerlingen hun
stages bij ons hebben kunnen afronden. De leerlingen waren enthousiast en er zijn er zelfs bij die na hun
stage gebleven zijn als vrijwilliger.

Als Stichting Burgerinitiatief Nederland hebben we in de coronatijd mensen ook kunnen voorzien van
mondkapjes en zelftesters. We hebben met verschillende gemeenten gesproken over samenwerking. We
hebben veel meer aanvragen ontvangen dan in 2020 en we konden ze allemaal behandelen. Samen met
de provincie Utrecht zijn hebben we (tot nu toe) twee bijeenkomsten georganiseerd, om armoede
bespreekbaar te maken en samenwerking tussen uiteenlopende partijen te vergemakkelijken, onder de
titel “Samen bouwen aan een Sociale omgeving”. De volgende bijeenkomst zal na de zomer in 2022
worden georganiseerd. We zien dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt. Er wordt doorgepakt op
thema’s als armoede en schulden en ook vertellen ervaringsdeskundigen over de problemen die zij
ervaren. De verwachting is dat de omvang van de thema’s de komende jaren alleen maar toenemen.

Wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan, is in de volgende cijfers weergegeven:
15.000 voedselpakketten;
500 kledingpakketten;
300 pakketten met schoolspullen;
350 kinderfietsen;
300 Schoolspullenpassen;
300 laptops voor school of vervolgstudie;
100 uitkeringen schoolvergoedingen;
150 schoolreisjes voor basisschoolleerlingen;
200 kinderen konden gaan sporten;
10 vergoedingen voor studiebegeleiding;
4 trajecten gericht op het vergroten van mentale weerbaarheid;
25 ondernemers hebben we geholpen met steun en doorverwijzing naar partijen die hen gericht verder
kunnen helpen.

We helpen met het totaalpakket wekelijks 292 huishoudens. Verder zijn er ook nog eens 100 gezinnen die
we ondersteunen met boodschappenkaarten. We zien een explosieve groei van de op te lossen
hulpvragen van zowel instanties als van mensen die zichzelf aanmelden. Door de Coronapandemie is er
een forse stijging te zien. We krijgen steeds meer mensen doorverwezen van Coöperatie de Kleine
Schans te Woudenberg, door Vluchtelingenwerk, basisscholen, Humanitas, Leger des Heils, voortgezet
onderwijs, Mbo-scholen, sportverenigingen, artsen en door andere officiële instanties. De aanvragen
komen nu vanuit het hele land.

We zijn als stichting blij met de samenwerking met verschillende regionale voedselbanken en met IDH-
schuldhulpmaatje. Ook de gesprekken en de ontwikkelingen bij de verschillende gemeentes waar we
actief zijn, zijn een meerwaarde voor de kwetsbare groep mensen die wij ondersteunen.

In het afgelopen jaar hebben we een mooi resultaat gezien: van de 292 huishoudens die we met het
totaalpakket ondersteunden, zijn er 30 gezinnen die het zelf weer proberen om redzaam te zijn. 
Daarnaast hebben we ook weer 60 nieuwe aanmeldingen erbij gekregen.
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We zijn in 2021 ook begonnen met menstruatie-armoede om hier middelen beschikbaar te stellen voor de
mensen die het nodig hebben.
Het aantal aanvragen van huishoudens voor sporten en schoolkosten zijn toegenomen 65% ten opzichte
van 2021.

We hebben als doelstelling dat we voor de kinderen die om verschillende redenen niet kunnen sporten, dit
wel mogelijk maken. Kinderen mogen namelijk niet de dupe worden van de problemen van hun ouders.
Daarvoor hebben we verschillende projecten opgestart en die nu een ruim een jaar lopen. We willen deze
projecten jaarlijks met 25-30% uitbreiden. Dit verslagjaar hebben we ook veel fondsen geworven voor
speciale projecten. Ten opzichte van 2021 is ook hier sprake van een toename.

Door de samenwerking met andere organisatie kunnen we meer betekenen voor mensen die in (stille)
armoede leven. Voor de ouderen inventariseren we wat hun hulpvraag is. We brengen dit dan in kaart
voor onze Stichting komen dan met ene gericht, passend aanbod. De Stichting is partner geworden van
de Alliantie Kinderarmoede Nederland, op hun verzoek. In 2021 zijn we gesprekspartner geworden van
het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder spreken we met regelmaat met
beleidsmedewerkers van verschillende ministeries en met de fracties van de Eerste en Tweede Kamer.
Ook met de vier grote partijen die subsidie ontvangen van het ministerie van SZW praten we om bij te
dragen aan een beter armoedebeleid en we verwachten daar op termijn ook subsidie voor te ontvangen.

Omdat we een totaalpakket aanbieden, dat niet alleen voedsel bevat, maar ook kleding, een fietsenplan,
computerplan, sporten, schoolkosten, vakanties voor de kinderen en sollicitatietrainingen, zijn we gaan
samenwerken met het UWV. Het samenwerken met bedrijven die budget-coaching aanbieden en/of
zelfredzaamheid bevorderen maakt ook onderdeel uit van ons totaalpakket. We zijn bezig een werkmap
te maken als handvat voor als je in de problemen zit en hoe je eruit kunt komen. Dit programma wordt in
2022 ingevoerd om de mensen een stap naar een andere maatschappelijke/sociale rol te kunnen laten
zetten, door te werken aan hun mentale kracht en hun gezondheid.

Met dit complete verhaal willen we onze doelen realiseren en onze organisatie laten groeien. Daarbij
vragen we hulp aan vaste donateurs, we gaan crowd-funden, we gaan fondsen werven en dienen
subsidieaanvragen in bij gemeentelijke, provinciale en de landelijke overheid. We willen per jaar één
evenement organiseren voor de stichting en dit uitbreiden naar grotere projecten. We hebben contact met
leden van de Provinciale Staten van de provincies Utrecht en Gelderland en zullen dit in 2022 verder
uitbouwen. In 2021 hebben we ook diverse gesprekken gevoerd met beleidsbepalers en wethouders
sociaal domein van verschillende gemeentes. En een bijeenkomst Bouwen aan een Sociale Omgeving
georganiseerd. Ook zijn we bezig met het werven van meer ambassadeurs voor onze stichting.

Wij hebben nu een groter bereik, in die zin dat meer organisaties ons weten te vinden, om bij te dragen
aan gezinnen die bij hen bekend zijn. Deze verbindingen met gemeente-instellingen, andere hulpverleners
en stichtingen bereiken we door het geven van presentaties en lezingen over het werk van de Stichting.
Zo is de Stichting nu ook betrokken bij het Kennis Centrum Utrecht Sociaal domein. We blijven doorgaan
met het verzorgen van lezingen en presentaties bij bedrijven, serviceclubs als Rotary en Lions en op
scholen en sportverenigingen, Provincies en gemeenten.

Bestuur
Over het jaar 2021, een bewogen jaar voor onze stichting we hebben ook veranderingen ingezet in de
organisatiestructuur om een Raad van Advies in het leven te roepen. Hun adviseren ons op diverse
vlakken en in de procesvorming voor onze stichting. Ieder vanuit zijn eigen expertise. We zijn ook gestart
om als stichting te verduurzamen en te kijken naar de mogelijk heden op verschillende vlakken.

In 2021 hebben we ook vrijwilliger aangesteld die zich gaat bezig houden met Marketing en Communicatie
en die valt onder de verantwoording van de managers. Sinds november 2021 zijn we aspirant-lid van
Goede Doelen Nederland en waar we in 2022 de volgende stap in gaan maken. Deze veranderingen die
gaande zijn toe te wijzen aan de inzet van de managers en hun team die ieder voor zich hier hun taken
hebben in het proces. Ook hebben we een vrijwilliger aangesteld die zich bezig houdt met de inkomen en
uitgaande goederenstroom en zijn we ook blij dat we een vrijwilliger hebben aangesteld die alle pakketten
samenstelt en daarin verantwoording aflegt aan de manager.
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We kunnen in ons huidige pand ook mensen uitnodigen voor een rondleiding en vergaderen op een van
onze kantoren. 

Begroting
Beheerkosten voor het jaar 2022 bestaat uit de volgende onderdelen en hebben we ook daar de
energietarieven bij moeten stellen.
Kosten voor de huisvesting:    € 26.208,00
Energiekosten:                        € 14.400,00
Autokosten:                             € 15.302,00
Kantoorkosten:                       €   5.737,00
Algemene kosten:                   € 14.000,00
Deze kosten zijn in de begroting van 2022 opgenomen en daar is een indexering op geweest en de
energiekosten zijn hoger geworden vanwege de enorme stijging hiervan.

Het resultaat van de jaarrekening 2021 heeft te maken dat de producten die wij binnen krijgen tegen een
bepaalde waarde worden gewaardeerd en deze goederen dan wel voor de doelgroep is alleen deze
worden in 2022 besteed. We waarderen de inkomende goederen tegen een bepaalde waarde en vandaar
ook dat het bedrag wat erop staat op 31-12-2021. Het resultaat wat op de jaarrekening staat, is niet een
bedrag wat de stichting heeft, maar de waarde van de goederen die aanwezig waren op dat moment en
deze worden dan als bestemming in 2022 verwerkt.

Corona
Zelfs in corona tijd is de stichting in staat gebleken vele mensen te kunnen ondersteunen op het gebied
van voedsel, sport, schoolspullen etc. Met dank aan Mirjam en Jacco en vele vrijwilligers die zich dagelijks
inzetten hiervoor. Ook in 2021 hebben we een grote toename gezien van hulpaanvragen uit het gehele
land. 

Personele bezetting
Personele bezetting wordt door vaste mensen gedaan die op vrijwillige basis bij onze stichting werkzaam
zijn. We hebben in 2021 veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen wat resulteert in een constante
bezetting van de dagen en de verschillende taken. Onze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de
stichting. En dat zijn hele mooie ontwikkelingen die we als stichting doormaken.
Doordat we willen groeien, is er al contact gelegd met  vmbo scholen, mbo-opleidingen en hbo-
opleidingen die dan stagiaires van de verschillende scholen aan kunnen dragen. Daar is dan ook een
verschil gemaakt voor projecten en de dagelijkse activiteiten binnen de stichting, maar dat zal in de loop
van het jaar duidelijker worden in verband met het aantal stageplaatsen.

Woudenberg, 06 september 2022

De heer A.C. van Dijk
Voorzitter

De heer G.J. van Dijk
Secretaris

De heer E.H. van Asselt
Penningmeester

De heer J.E. van den Essenburg
Manager / Fondsenwerver
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Stichting Burgerinitiatief Nederland, Woudenberg

BALANS  PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 44.373 54.825
Vervoermiddelen - 1.029

44.373 55.854

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 456.639 170.000

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren - 450
Overlopende activa 8.333 6.255

8.333 6.705

Liquide middelen 28.413 33.121

Totaal activazijde 537.758 265.680
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Stichting Burgerinitiatief Nederland, Woudenberg

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
522.474 246.871

Bestemmingsreserve
10.000 12.493

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 2.784 3.461
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen - 355
Overige schulden en overlopende passiva 2.500 2.500

5.284 6.316

Totaal passivazijde 537.758 265.680
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Stichting Burgerinitiatief Nederland, Woudenberg

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten 1.584.105 629.749
Besteed aan doelstellingen -1.218.808 -365.947

Brutowinst 365.297 263.802

Kosten beheer en administratie 89.287 76.400

Totaal van stichtingsresultaat 276.010 187.402

Financiële baten en lasten -407 -389

Totaal van resultaat voor
belastingen 275.603 187.013

Belastingen over de winst of het verlies - -

Totaal van resultaat na belastingen 275.603 187.013
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Stichting Burgerinitiatief Nederland, Woudenberg

ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Burgerinitiatief Nederland is feitelijk gevestigd op De Ruyterlaan 14, 3931 XB te Woudenberg, is
statutair gevestigd in Woudenberg en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68582056.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De stichting heeft ten doel om een actieve bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding door hulp en
ondersteuning te bieden aan gezinnen die onder de armoedegrens leven. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het werven van donateurs, zowel bedrijven als particulieren;
- het oproepen voor acties van de stichting;
- het werven van vrijwilligers;
- het organiseren van activiteiten voor gezinnen;
- het verstrekken van kleding, voeding, speelgoed en andere zaken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor kleine fondsenwervende
organisaties (RJk C2), die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs of tegen een specifiek vermelde waardering.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Inventaris die ontvangen zijn in de vorm van goederen worden gewaardeerd tegen reële waarde naar de
beste inschatting (RJk C2). Zie ook de toelichting onder grondslagen van de voorraad.

Voorraden 

Voorraden die ontvangen zijn in de vorm van goederen of diensten worden gewaardeerd tegen reële
waarde (RJk C2). Als uitgangspunt wordt hierbij de winkelwaarde, voor wat betreft de van supermarkten
ontvangen goederen, als een aanvaardbare reële waarde verondersteld.  

Gezien het vereiste inzicht en de aard en activiteiten van de stichting is het te veronderstellen dat het
aanvaardbaar is om RJk C2 te volgen en hiermee gemotiveerd af te wijken van de voorraadwaardering,
zoals in RJ 220 is voorgeschreven. 
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Stichting Burgerinitiatief Nederland, Woudenberg

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige reserves 

De bestemmingsreserve betreft in het boekjaar ontvangen gelden die na het betreffende boekjaar
aangewend worden voor de doelstellingen van de stichting.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Stichting Burgerinitiatief Nederland, Woudenberg

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

Inventaris Vervoer-
middelen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 61.515 1.500 63.015
Cumulatieve afschrijvingen -6.690 -471 -7.161

Boekwaarde per 1 januari 2021 54.825 1.029 55.854

Mutaties 

Investeringen 2.204 - 2.204
Afschrijvingen -12.656 - -12.656
Desinvesteringen - -1.500 -1.500
Afschrijvingen op
desinvesteringen - 471 471

Saldo mutaties -10.452 -1.029 -11.481

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 63.719 - 63.719
Cumulatieve afschrijvingen -19.346 - -19.346

Boekwaarde per
31 december 2021 44.373 - 44.373

Vlottende activa

Voorraden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Gereed product en handelsgoederen

Voorraad houdbare producten 190.490 71.500
Voorraad ontvangen van supermarkten 181.149 53.500
Voorraad (kerst)pakketten 60.000 15.000
Voorraad speelgoed 25.000 30.000

456.639 170.000
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Stichting Burgerinitiatief Nederland, Woudenberg

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren - 450

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborgsom 6.250 6.250
Vooruitbetaalde huur 2.083 -
Nog te ontvangen bedragen - 5

8.333 6.255

Liquide middelen

Rabobank 22.592 33.082
Regiobank 5.821 39

28.413 33.121
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Stichting Burgerinitiatief Nederland, Woudenberg

PASSIVA 

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Stichtingsvermogen

Overige reserves 522.474 246.871

Overige reserves

Stand per 1 januari 246.871 59.858
Uit resultaatverdeling 275.603 187.013

Stand per 31 december 522.474 246.871

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari 12.493 26.225
Mutatie -2.493 -13.732

Stand per 31 december 10.000 12.493

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 2.784 3.461

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing - 355

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 2.500 2.500

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen  en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgen omen verplichtingen 

De bedrijfsruimte wordt gehuurd. De huurprijs bedraagt € 25.000 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd,
voor het eerst op 1 januari 2022. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 mei 2020 en is aangegaan voor
een periode van 5 jaar, derhalve tot en met 30 april 2025. Na het verstrijken hiervan wordt de
huurovereenkomst voortgezet voor aansluitende huurperiode van telkens 5 jaar.
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Stichting Burgerinitiatief Nederland, Woudenberg

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021 2020

€ €

Baten

Baten van particulieren 4.549 39.309
Baten van bedrijven 7.325 56.208
Baten van subsidies van overheden - 10.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven 276.872 138.142
Overige baten (in natura ontvangen producten non-food) 964.780 125.250
Overige baten (in natura ontvangen producten food) 330.579 260.840

1.584.105 629.749

2021 2020
€ €

Besteed aan doelstellingen

Uitgedeelde producten 1.036.253 291.088
Bestedingen van andere organisaties zonder winststreven 181.703 72.036
Vrachtkosten 852 2.823

1.218.808 365.947

2021 2020
€ €

Kosten beheer en administratie

Overige personeelsbeloningen 3.203 2.200
Huisvestingskosten 34.033 29.037
Exploitatie- en machinekosten 15.113 11.253
Verkoopkosten 4.902 1.629
Autokosten 16.081 6.018
Kantoorkosten 5.737 6.830
Algemene kosten 10.218 19.433

89.287 76.400

2021 2020
€ €

Overige personeelsbeloningen

Kantinekosten 3.203 1.520
Kostenvergoeding auto en telefoon M. van den Essenburg - 680

3.203 2.200
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2021 2020
€ €

Huisvestingskosten

Betaalde huur bedrijfsruimte 25.000 16.667
Gas, water en elektra 4.551 7.807
Schoonmaakkosten 4.482 3.196
Onderhoud gebouwen - 431
Overige huisvestingskosten - 936

34.033 29.037

2021 2020
€ €

Exploitatie- en machinekosten

Afschrijvingen inventaris 12.656 6.690
Kleine aanschaf machines 1.917 4.331
Reparatie en onderhoud inventaris 540 232

15.113 11.253

2021 2020
€ €

Verkoopkosten

Commissies 3.684 -
Marketingkosten 768 1.629
Representatiekosten 250 -
Relatiegeschenken 200 -

4.902 1.629

2021 2020
€ €

Autokosten

Operational leasing auto's 5.241 -
Brandstofkosten auto's 3.449 2.741
Reparatie en onderhoud auto's 2.949 1.397
Assurantiepremie auto's 1.920 950
Huur auto's 1.608 -
Boekresultaat vervoermiddelen 779 -
Parkeerkosten 67 24
Motorrijtuigenbelasting 48 572
Kilometervergoeding 20 -
Afschrijvingen vervoermiddelen - 300
Boetes en bekeuringen - 34

16.081 6.018
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2021 2020
€ €

Kantoorkosten

Telefoon- en internetkosten 1.666 777
Kosten automatisering 1.367 1.027
Overige kantoorkosten 1.131 577
Kantoorbenodigdheden 1.056 4.213
Porti 517 236

5.737 6.830

2021 2020
€ €

Algemene kosten

Accountantskosten 6.213 14.825
Advieskosten 1.888 2.748
Assurantiepremie 1.175 1.587
Abonnementen en contributies 539 273
Overige algemene kosten 403 -

10.218 19.433

2021 2020
€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -407 -389

2021 2020
€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 407 304
Rente/kosten fiscus - 85

407 389

Woudenberg, 6 september 2022

De heer A.C. van Dijk
Voorzitter

De heer E.H. van Asselt
Penningmeester

De heer G.J. van Dijk
Secretaris

De heer J.E. van den Essenburg
Manager / Fondsenwerver
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