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JAARVERSLAG 2018 
 
Stichting / organisatie. 
 
De Stichting Voedselbank Midden-Limburg kan terugkijken op een bewogen jaar. Stond 2017 vooral in het 
teken van de voorbereiding en planning van de herhuisvesting, in 2018 zijn die plannen gerealiseerd. 
Op 16 maart 2018 vond de formele opening van de nieuwe vestiging plaats. De dag erna hebben wij het 
contact met onze relaties en de omwonenden versterkt door een “Open Dag” te organiseren. Op 19 maart 
hielden wij voor de eerste keer in de nieuwe huisvesting onze jaarlijkse algemene vrijwilligersvergadering. 
Gelijktijdig met de intrek in de nieuwe vestiging zijn ook enkele beleidsmatige aanpassingen ingevoerd. Met 
name de intake van de mensen die zich aanmelden voor een voedselpakket is uitnodigender geworden. 
In april 2018 heeft ook Stichting Leergeld Roermond/Roerdalen als permanente huurder haar intrek in het 
gebouw genomen. De inwoning en samenwerking met Stichting Leergeld Roermond/Roerdalen levert een 
meerwaarde op voor beide organisaties. 
 
Ook dit jaar hebben zich weer bestuurswisselingen voorgedaan en is de vacature voor coördinator “Opvang 
& Uitgifte” ingevuld. Mevrouw Marry Vogel en de heer Huub Tobben hebben hun bestuursfunctie 
neergelegd.  
Mevrouw Tineke Elshof is toegetreden tot het bestuur en heeft de functie van penningmeester op zich 
genomen. Mevrouw Lilly Derikx en mevrouw Marijke Smeets hebben respectievelijk de portefeuilles 
coördinator “Intake & Begeleiding” en “coördinator “Opvang en uitgifte” ingevuld. De heer Ben Kamp was 
en is als bestuurder verantwoordelijk voor voedselveiligheid en hygiëne. In de loop van het jaar heeft hij zijn 
functie als coördinator “verwerving en logistiek” stapsgewijs overgedragen aan de heer Piet Dehing.  
Daarmee is het bestuur met zeven leden op volle sterkte. 
Per 31 december 2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Voorzitter:   Ger Boereboom 
Secretaris:   Jos van Buel 
Penningmeester:  Tineke Elshof 
Leden:    Piet Dehing   (cluster “Verwerving & Logistiek”) 
    Lilly Derikx  (cluster “Intake en Begeleiding”) 
    Marijke Smeets   (cluster “Opvang & Uitgifte”) 
    Ben Kamp  (Voedselveiligheid en Hygiëne) 
 
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur van de Stichting en zijn als 
bestuurders (gezamenlijk bevoegd) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvKnr: 12059740). 
 
Gedurende de eerste drie maanden van 2018 had het dagelijks bestuur wekelijks overleg met betrekking tot 
de verbouwingswerkzaamheden en inrichting van de nieuwe huisvesting. Vanaf 1 april vond er niet vast 
gestructureerd, maar nagenoeg wekelijks kort overleg plaats over lopende zaken en aangelegenheden die 
zich spontaan aandienden. 
In het kalenderjaar 2018 werden in totaal 9 vergaderingen belegd van het algemeen bestuur. Van de 
bestuursvergaderingen zijn notulen gemaakt, die in de opvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring 
aan het bestuur zijn voorgelegd. Na elke bestuursvergadering werd tevens een samenvatting op 
hoofdpunten: (“Uit de bestuursvergadering van …..”) gemaakt dat aan alle vrijwilligers werd gestuurd.  
Sinds augustus 2018 is deze samenvatting vervangen door een interne nieuwsbrief. Naast gegevens uit de 
bestuursvergadering biedt de nieuwsbrief meer mogelijkheden om de vrijwilligers te informeren over 
allerlei relevante zaken. 
 
Op 19 maart werd een algemene vrijwilligersvergadering (jaarvergadering) gehouden, die door 31 
vrijwilligers werd bezocht; 10 vrijwilligers hadden zich afgemeld. In deze vergadering is uitgebreid aandacht 
besteed aan de realisatie van de herhuisvesting zowel praktisch als financieel. Voorts werden de jaarstukken 



 

2017 behandeld en bekrachtigd en werd tevens decharge verleend. Eveneens hebben de 
clustercoördinatoren verslag uitgebracht met betrekking tot hun activiteiten en aandachtspunten. 
Van de algemene vrijwilligersvergadering werd verslag opgemaakt. 
Gedurende het jaar was er enig verloop in het vrijwilligersbestand.  
Op 31 december 2018 telt de stichting in  totaal 45 vrijwilligers, verdeeld over de clusters bestuur & 
ondersteuning (10), intake & begeleiding (8), verwerving & logistiek (7) en opvang & uitgifte (20). 
In het kader van de AVG is een privacy-statement op de website geplaatst. Alle vrijwilligers hebben dit 
privacy-statement onderschreven. 
Van alle vrijwilligers is een ondertekende vrijwilligersovereenkomst bij het secretariaat aanwezig. 
Onze vrijwilligers hebben afgelopen jaar de workshop “Omgaan met dementie” gevolgd.  
Daarnaast hebben de vrijwilligers van Intake & Begeleiding de workshop “Schuldhulpsanering”, 
georganiseerd door SAS, en een presentatie over schuldhulpverlening binnen de gemeente Roermond, 
gevolgd. 
 
Hoofdactiviteit Voedselhulp. 
 
De corebusiness van Stichting Voedselbank Midden-Limburg is  het inzamelen van overschotten 
levensmiddelen en het als noodhulp verdelen hiervan onder personen die hiervoor het meest in 
aanmerking komen, de allerarmsten in onze samenleving. 
Daarnaast wil zij een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van haar deelnemers, 
zodat dezen zo snel mogelijk weer volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
 
A. Deelnemers 
Gedurende het jaar 2018 zijn 306 aanvragen voor een voedselpakket binnengekomen, een substantiële 
stijging ten opzichte van 2017. In dat jaar mochten wij 71 aanvragen in behandeling nemen. 
Ons inziens zijn daarvoor drie redenen aan te voeren.  
Op de eerste plaats de herhuisvesting in het pand Charles Ruysstraat 84 en de daarmee gepaard gaande 
mediamomenten, die de bekendheid hebben vergroot. De huidige huisvesting wordt door de deelnemers 
als veel prettiger en minder stigmatiserend ervaren, hetgeen de laagdrempeligheid bevordert. 
Een tweede reden is het feit dat onze doelgroep  nauwelijks of niet profiteert van de verbetering van de 
economische situatie. Ten derde zijn per 1 januari 2018 de Toekenningscriteria, zoals die door de 
koepelorganisatie Voedselbanken Nederland zijn vastgesteld, geïndexeerd, zodat aanvragers eerder in 
aanmerking komen voor deelname aan de voedselbank. 
Van de 306 aanvragen werden er 179 gehonoreerd, zijnde 58,5 %. 
Gedurende het jaar stroomden 80 deelnemers om wisselende redenen uit. 
Van 35% van deze uittreders was de situatie zodanig verbeterd, dat langere deelname aan de voedselbank 
niet meer nodig was. 
Per saldo steeg het deelnemersaantal van 63 gezinnen (120 personen) op 1 januari 2018 naar 195 gezinnen 
(508 personen) op 31 december 2018. Het aantal gezinnen dat gedurende het jaar 2018 gebruik heeft 
gemaakt van hulp van de voedselbank bedraagt 275.  
Het aantal personen dat gedurende het jaar 2018 gebruik heeft gemaakt van hulp van de voedselbank 
bedraagt 713. Het aantal kinderen < 18 jaar is opgelopen van 44 op 1 januari 2018 naar 222 op 31 
december 2018. 
Het aantal verstrekte voedselpakketten in 2018 bedroeg 5857, een stijging van 1920 pakketten ten opzichte 
van 2017 (48,76%). 
In het jaarverslag 2017 schreven wij nog dat “de problematische armoede (..) afneemt, maar tegelijkertijd 
hardnekkiger wordt”. In 2018 is ons inziens in dezen een kentering waarneembaar. In tegenstelling tot de 
economische groei zien we toch de problematische armoede juist toenemen. 
De periode dat deelnemers gemiddeld afhankelijk van de voedselhulp zijn neemt ons inziens opnieuw licht 
toe. Het aantal deelnemers stijgt, evenals de duur van deelname. 
Voor 2019 verwachten wij een verdere stijging van het aantal deelnemers. Drie actoren zullen hierbij een 
significante rol spelen. Op de eerste plaats zijn de landelijke toekenningscriteria gewijzigd, waardoor 
mensen eerder in aanmerking komen. Daarnaast hebben wij in 2018 in Heel, gemeente Maasgouw, het 
eerste uitgiftepunt geopend. In januari 2019 zal in Echt Susteren (Pey) en in februari 2019 ook in Roerdalen 
(Posterholt) een uitgiftepunt van start gaan. In 2018 zijn ook constructieve gesprekken gevoerd met “De 
Hertjes van Limburg” in Heythuysen. Met ingang van april verwachten wij, in samenwerking met hen, daar 
het vierde uitgiftepunt te realiseren.   Daarmee zijn de extra uitgiftepunten in de ons omringende 



 

gemeenten gerealiseerd. Hierdoor zal het voor mensen makkelijker worden de gang naar de voedselbank te 
maken en deelnemer te worden.  
Alhoewel wij het liefste zien dat een voedselbank niet nodig is zijn wij blij wanneer meer mensen de weg 
naar de voedselbank weten te vinden. 
Op de derde plaats kent onze doelgroep niet de vooruitgang die door het kabinet aan alle Nederlanders 
wordt toegedicht.  
 
B. Voedselverwerving 
Mede door het sterk stijgende aantal deelnemers was het op peil houden van de inhoud van de 
voedselpakketten een extra zorg. Als landelijke richtlijn wordt uitgegaan van 25 items in een eenpersoons 
pakket. De samenwerking met regionale supermarkten en kleinschaliger winkeliers heeft in 2018 daarom 
extra aandacht gekregen en zal ook in het komende jaar een speerpunt zijn. Met name in de kernen waar 
een uitgiftepunt gevestigd is of wordt. In dit verband moet ook de actie met L1 in december genoemd 
worden als een belangrijke inzameling, waar wij feitelijk niet zonder kunnen. Extra acties op zaterdag 8 
december 2018 hebben wij samen met vele vrijwilligers praktisch ondersteund. Dit leverde een grote 
hoeveelheid lang houdbare producten op. De verwerking en uitgifte hiervan zal een belangrijk deel van 
2018 in beslag nemen. De provinciale aandacht die de voedselbank krijgt, levert voor de actie met L1 niet 
alleen ontzettend veel lang houdbare producten op (het afgelopen jaar ruim 300.000 in de gehele 
provincie), maar werkt ook daadwerkelijk mee aan een positief imago van het fenomeen “voedselbank”.  
De tomeloze inzet van veel vrijwilligers binnen en buiten de voedselbanken draagt daar zeker toe bij. 
Een belangrijk effect van deze actie is dat jonge mensen (bijvoorbeeld op basisscholen en in het voortgezet 
onderwijs) bekend en bewust gemaakt worden van het feit dat het hebben van dagelijks voedsel niet voor 
iedereen een vanzelfsprekendheid is. Ook in 2018 mochten wij weer aansluiten bij projecten rond armoede  
op scholen en hebben wij bij plaatselijke organisaties voorlichting mogen geven over de werkzaamheden 
van de voedselbank. Meer bekendheid geven aan het gezicht van de voedselbank en meer nog aan het 
wezen ervan zal ook in 2019 uitdrukkelijk aandacht krijgen. 
Het constructieve overleg met de vijf gemeenten in ons zorggebied heeft in de opmars naar uitgiftepunten 
geleid tot een open klimaat en prettige samenwerking, waarbij contacten met participatieraden en  
adviesraden in gang zijn gezet. Bijzonder is ook de realisatie van een regelmatig spreekuur van de 
gemeentelijke schuldsanering van de gemeente Roermond tijdens de uitgiftedag in Roermond. 
 
De samenwerking met groente- en fruittelers heeft in 2018 ook extra aandacht gekregen. Bijzonder daarbij 
was een kleine enquête onder de deelnemers van de voedselbank. Op deze manier hopen we nog beter aan 
te sluiten op de behoeften van onze deelnemers en de wekelijkse aanvoer van vers fruit en verse groenten 
te intensiveren. 
Met de mogelijkheid om zelf voedsel in te kopen werd ook in 2018 terughoudend omgegaan. Immers de 
verstrekte voedselpakketten  vervangen niet, maar zijn aanvullend op de wekelijkse boodschappen. 
Een substantieel deel van de beschikbare geoormerkte gelden is aangewend om met kerstmis de pakketten 
wat feestelijker te doen zijn. Met name kerstbrood en roomboter zijn extra toegevoegd. Er werd rond Kerst 
voor € 1159,54 aan voedsel ingekocht. 
Een schenking van ruim 200 kerstpakketten maakte het ook mogelijk om alle deelnemers van een  
kerstpakket te voorzien. 
 
Het regionale distributiecentrum (RDC) mag hier niet onvermeld blijven. Van hieruit worden immers de 
landelijke voedselstromen beheerd en verdeeld over de zes Limburgse Voedselbanken.  De bijdrage in de 
hoeveelheid voedsel dat via onze voedselbank de doelgroep bereikt wordt voor ongeveer 25% betrokken 
van het RDC. Het is derhalve een onmisbare schakel in het geheel. De provinciale subsidie aan het RDC 
wordt door ons dan ook bijzonder gewaardeerd. (zie ook: regionale samenwerking pag. 6) 
Hoe het RDC ook op middellange termijn haar functie adequaat kan uitvoeren en borgen is in 2019 
onderwerp van gesprek binnen het Regionaal Overleg Platform van alle voedselbanken in Limburg. 
Het registratiesysteem “voedselbank.nu”, dat wij in april 2017 in gebruik hebben genomen, is in de loop van 
2018 volledig geïmplementeerd. De applicatie kent een dynamisch karakter en op basis van de ervaringen in 
de landelijke praktijk zijn aanpassingen steeds mogelijk. 
 
Op 4 oktober 2018 werd bij een onaangekondigde hercontrole het certificaat voedselveiligheid verleend, 
waarbij opnieuw  de groene status werd gecontinueerd. Met veel vreugde konden wij vaststellen dat  
(wederom) een 100%-score werd bereikt. Voedselveiligheid staat hoog in ons vaandel en het doet goed 
wanneer ons streven lans de weg van de inspectie met de hoogste score wordt beloond. 
 
 



 

Overige activiteiten. 
 
Dit jaar werden de volgende extra activiteiten georganiseerd c.q. aangeboden:  
 
 Bij ontvangst worden deelnemers voorzien van een ‘aangekleed’ kopje  

         koffie/thee of fris. Dit om de wachttijd te  veraangenamen en het sociale 
         contact te bevorderen.  

 Nagenoeg wekelijks kledinguitgifte, waarbij geen actieve acquisitie  
         wordt gepleegd. Het aanbod bestaat uit wat door met name vrijwilligers  
         of hun relaties wordt ingebracht. 

 Doorverwijzing (2x / jaar) naar Kledingbank Limburg voor zomer- en 
         wintergarderobe. 

 Doorverwijzing naar professionele hulpverlenende instanties 
 Bemiddeling bij aangeboden diensten, zoals pasfoto’s tegen een 

         gereduceerd tarief. 
 Verjaardag box voor kinderen van deelnemers van 1 t/m 17 jaar via 

         Stichting Jarige Job. 
 Kerstpakkettenactie via de media om ook onze deelnemers een 

         kerstpakket te kunnen aanbieden en te voorzien in de lacune in het 
         aanbod, gedurende de “stille weken” aan het eind van het jaar.  

 Kerstactie via de Vincentiusvereniging Roermond, waarbij de  
         deelnemers uit Roermond een aantal levensmiddelenbonnen, 
         gerelateerd aan de grootte van het gezin, krijgt aangeboden. 

 Dankzij de vrijwillige inzet van een paar mensen werden ook dit jaar 
         geheel belangeloos zelf vervaardigde of gespaarde Kerstpresentjes   
         aan de deelnemers aangeboden.  
 Wij zijn de mensen die dit ieder jaar weer vorm geven hiervoor zeer  
         erkentelijk. 

 De jaarlijkse terugkerende vrijwilligersactiviteit bestond dit jaar uit een 
         bezoek aan “Mondo Verde” te Landgraaf. Bij terugkomst in Roermond  
         genoten wij van een gezellig samenzijn en een BBQ. 

 
Donaties en Sponsoring. 
 
Het niveau van de bijdragen van vaste donateurs via incasso is in 2018 :   
€ 1596,00. Ten opzichte van 2017 valt een teruggang te constateren van 10%. 
Het totaal aan individuele giften, sponsoring en opbrengsten van (financiële) acties bedroeg € 4.790,35, een 
daling van 9%  t.o.v. van 2017 
Van de landelijke koepel Voedselbanken Nederland werd een bijdrage van € 1000,00 ontvangen. 
Bij een aantal gelegenheden werd een grote hoeveelheid voedingsmiddelen gedoneerd, zoals bij de 
“dankdag voor de oogst” in de Minderbroederskerk en bij de Protestantse kerk in Maasbracht en van de 
Basisgroep Jonge Kerk.  Ook de plaatselijke afdeling van de PvdA in Echt nam op 8 december 2018 actief 
deel aan de inzamelingsactie van de regionale omroep L1. 
 
 
Subsidies. 

 
 Van de gemeente Roermond werd in 2018 een subsidie ontvangen van € 50.950. Dit bedrag 
bestaat uit een waarderingssubsidie van € 6.000 en een eenmalige subsidie van maximaal € 44.950, 
bedoeld voor de directe kosten van huisvesting, huur- en energiekosten. 

 Het verschil tussen het subsidiebedrag en de werkelijke kosten zal na opmaak van de financiële 
 jaarstukken worden gerestitueerd. Voor het boekjaar 2018 betreft dit een bedrag van € 4.474.  

 
 Ook de regiogemeenten werden dit jaar weer voor een subsidie benaderd.  

Van de gemeente Maasgouw werd een waarderingssubsidie van € 1.500 ontvangen;  
Van de gemeente Roerdalen werd een waarderingssubsidie van € 2.000 ontvangen;  
Van de gemeente Leudal werd een waarderingssubsidie van € 1.300 ontvangen.  

 Van de gemeente Echt-Susteren werd een waarderingssubsidie ontvangen van € 2.500.  
 
 



 

Huisvesting. 
 
De beoogde herhuisvesting is in 2018 gerealiseerd.  
Het was een immense klus die wij samen met de vrijwilligers en vrijwillige ondersteuning van buiten  
hebben geklaard.  
Ook de communicatie met de directe omgeving verliep prima. De wijk heeft ons van harte “welkom 
geheten” en omgekeerd is “de wijk” van harte welkom bij ons voor vergaderingen en bijeenkomsten. 
Zoals gezegd verlenen wij onderdak aan de Stichting Leergeld Roermond / Roerdalen. Daarnaast bieden wij 
de Vincentiusvereniging Roermond om niet gelegenheid in de kelder van ons gebouw haar fietsenproject 
vorm te geven. “De Boekenbeurs” heeft in de kelder een bescheiden ruimte om spullen op te slaan.  
Tenslotte helpen wij een organisatie ten behoeve van Congo door het beschikbaar stellen van opslagruimte 
in de kelder. Beide laatste gebruikers kunnen gelet op hun doelstelling ook om niet gebruik maken van de 
geboden faciliteit.  
In het komende jaar willen wij in overleg met de gemeente Roermond, die eigenaar is van het gebouw,  
overleggen over een duurzaam energieplan. Mogelijk dat daarbij ook de optie van zonnepanelen besproken 
kan worden. 
 
 
Regionale/Landelijke samenwerking. 
 
Voedselbank Midden-Limburg rekent de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en 
Roermond tot haar werkgebied. In de gehele provincie hebben 6 voedselbanken bestaansrecht: 
Voedselbank Noord-Limburg, Voedselbank Peel en Maas, Voedselbank Venlo, Voedselbank Weert, 
Voedselbank Midden Limburg en Voedselbank Limburg Zuid. Deze laatste heeft ook de exploitatie van het 
regionaal Distributie Centrum. De zes voedselbanken weten zich verenigd in het Regionaal Overleg Platform 
(ROP), dat het afgelopen jaar 4 keer heeft vergaderd. 
In beginsel nemen de secretaris en voorzitter aan deze vergaderingen deel. Onderwerpen van gesprek 
waren vooral de onderlinge samenwerking, de voorbespreking van de landelijke vergaderstukken, de 
formele relatie van voedselbanken met betrekking tot het RDC en de regionale inzamelingsactie door en 
met L1.  
Het afgelopen jaar is regionaal de discussie voortgezet met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Limburgse voedselbanken enerzijds en het Regionaal Distributie Centrum anderzijds. De 
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft in 2017 besloten dat 
een distributiecentrum onder verantwoordelijkheid valt van de aangesloten voedselbanken. In het 
komende jaar zal dit besluit verder worden geïmplementeerd. 
In 2018 werden de algemene ledenvergaderingen (4) van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 
(Voedselbanken Nederland) in Houten bijgewoond. In beginsel neemt de voorzitter aan deze bijeenkomsten 
deel tezamen met het bestuurslid “voedselveiligheid”. Bij verhindering van één van beiden vervangt de 
secretaris. 
Het besluit van 19 november om de toelatingsnormen te verruimen zal vanaf 1 januari 2019 worden 
toegepast. 
De vereniging en het landelijke servicecentrum zijn in toenemende mate van groot belang voor de 
aangesloten voedselbanken (inmiddels 170) en in de huidige lokale praktijk al niet meer weg te denken. 
 
Website. 
 
In 2017 bezochten duizenden individuele bezoekers onze website. De website blijkt een prima 
communicatiemiddel tussen de Stg. Voedselbank en haar deelnemers en de vrijwillige en professionele 
organisaties, die zich betrokken weten met de hulp aan mensen uit onze doelgroep. 
De samenwerking met deze organisaties is duidelijk groeiende. Op vele fronten weten de organisaties en de 
voedselbank elkaar steeds beter te vinden.  
Het Maatschappelijk Platform Roermond, waaraan de Stg. Voedselbank ook deelneemt, biedt hiervoor 
eveneens uitstekende mogelijkheden. 
 
 
  



 

Aanvullende toelichting Begroting & Resultaat en Balans (bijlagen). 
 
Wat exploitatiekosten betreft zijn we in 2018 per saldo ruim binnen de begroting gebleven.  
Op individuele onderdelen van de begroting was de afwijking nooit zodanig dat structureel en/of 
substantieel moest worden ingegrepen. We eindigen het boekjaar met een bescheiden positief resultaat.   
Dit  komt ten goede aan het vrij beschikbaar eigen vermogen. Door de realisatie van de herhuisvesting is 
ook de inventaris met behulp van sponsorgelden adequaat aangepast.  
 
Toelichting op de balans: 
 
Onder voorzieningen zijn de volgende reserveringen opgenomen: 
1.   De exploitatiereserve (op de balans onder de naam Voorziening algemeen) ter grootte  van de  
              gemiddelde exploitatiekosten voor anderhalf jaar, conform afspraken met de landelijke vereniging   
              van voedselbanken. Deze exploitatiereserve is belangrijk om bij (gedeeltelijk) wegvallen van huidige     
              inkomstenbronnen tijd en ruimte te creëren om naar alternatieve financiering om te zien.  
2.   De investeringsreserve met het doel  vervanging van materiële vaste activa mogelijk te maken. 
 Bijvoorbeeld de koel- en vriesinstallatie.   
3. De reservering nieuwbouw voor vervanging/investeringen in het gebouw.  
 
 
 
Slotopmerking. 
 
Dit jaarverslag bevat (een deel van de) verplichte ANBI-informatie en dient (mede) als verantwoording naar 
subsidieverleners en eventueel sponsoren, en bevat derhalve informatie, die in dat kader vereist c.q. 
relevant is.  
Uitgangspunt bij de samenstelling van dit jaarverslag is geweest de meest essentiële zaken te benoemen en 
daarbij zo concreet mogelijk te zijn. 
Verder is het onmogelijk in dit jaarverslag in alles volledig te zijn.  
 
 
 
 
Jos van Buel, secretaris 
 
bijlage 1 : begroting 
bijlage 2 : jaarverslag en door accountant opgestelde jaarrekening 2018  



 

 
BEGROTING 2019 
 
 
 
  Begroting 2019

BATEN

Giften via Incasso 1.550,00

Donaties 2.000,00

Donaties goederen 500,00

Opbrengst akties 2.000,00

Bijdrage landelijke koepel 1.000,00

Waarderingssubsudie Gemeenten 13.300,00

Subsidie Gem. R'mnd tbv directe kosten 38.000,00

Verhuuropbrengst Stg Leergeld 3.000,00

Totaal bruto resultaat 61.350,00

Rentebaten 150,00

Bankkosten -250,00

Som financiële baten en lasten -100,00

Totaal BATEN 61.250,00

LASTEN

Huisvestingskosten 46.450,00

Autokosten 6.450,00

Kantoorkosten 1.700,00

Algemene kosten 3.200,00

Inkoopkosten 500,00

Totaal LASTEN 58.300,00

Totaal BATEN 61.250,00

Totaal LASTEN 58.300,00

RESULTAAT VOOR AFSCHRIJVINGEN 2.950,00

Afschrijvingskosten Inventaris 1.000,00

Afschrijvingskosten gebouw en terrein 4.000,00

Totaal afschrijvingen 5.000,00

RESULTAAT NA AFSCHRIJVINGEN -2.050,00



 

 
 
  



 

 
 
 
 


