Toelichting en specificatie jaarrekening 2014
Voedselbanken Nederland, regio Brabant Zeeland
Exploitatie 2014
Het resultaat van - €63.801,- is beduidend slechter dan de raming van -€3.832,-. Het
verschil van circa €60.000,- wordt vooral veroorzaakt door:
• de hogere kosten van vb Tilburg ( €38.113,- )
• de post incidenteel van €16.674
• lagere inkomsten van giften en subsidies (€6.231,- minder).
Hierdoor is het eigen vermogen zwaar negatief ( -€32.148,-) en staat er per ultimo 2014 een
schuld van €56.778,- aan de voedselbank Tilburg in de boeken.
Bij de provincie Noord Brabant is een verzoek ingediend voor subsidie van deze schuld.
Specificatie doorberekening kosten vb Tilburg aan de regio 2014

Personeel
Huisvesting
Motorvoertuigen
Kantoorkosten
Onderhoudskosten
Computer/communicatie
Verpakking en derving
Overige kosten
Reserveringen activa

2013

2014

4.250
29.323
23.920
5.802
575
2.246
4.846
3.264
14.546
----------

5.842
42.533
36.818
7.277
3.125
6.306
8.288
4.493
23.431
---------

88.772

138.113

De belangrijkste verschillen worden vooral veroorzaakt door de sterke stijging van
voedselstromen ( + 25%) en de eisen voortkomend uit voedselveiligheid.
• Ingebruikname vrachtauto met oplegger
• Kosten opslag in koel en vriesruimte
• Bijhuren extra hal
• Hogere kosten communicatie
• Meer afval
Verklaring post incidenteel
In de jaarrekening 2013 zijn de door de voedselbank Tilburg in rekening te brengen kosten
voor de dienstverlening aan de regio verantwoord voor €72.398,-. Daarvan is toentertijd
€50.998,- rechtstreeks door de regio betaald en €21.400,- door de koepelorganisatie VVN.
In bovenstaande specificatie wordt de doorbelasting echter gesteld op € 88.772,- . Het
verschil bedraagt aldus 88.772 – 72.398 = 16.374.
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is dit verschil naar voren gekomen. Uit nader
onderzoek blijkt dat het voorstel voor kortingverlening is gedaan door voorzitter en
penningmeester van de voedselbank Tilburg onder voorbehoud van goedkeuring door het
voltallige bestuur van de vb Tilburg. Dit bestuur heeft dit voorstel echter nimmer
goedgekeurd en claimt daarmee de gehele schuld van €88.772,-.

