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ALGEMEEN
Verantwoording van het bestuur
De Stichting Steunfonds Voedselbank Tilburg (hierna “de Stichting”) is op 2 oktober 2013 opgericht. De Stichting
is gevestigd te Tilburg. De Stichting is bij de fiscus aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond per ultimo 2019 uit 5 leden. Eén bestuurslid is de voorzitter van de Tilburgse Voedselbank.
Tevens heeft Rotary Tilburg Oost het recht om maximaal 2 bestuursfuncties in te laten vullen. Het bestuur bestond
ultimo 2019 uit onderstaande personen:
Hub van der Leeuw
Noor Houben
Lukas Koppens
Marijn van de Laar
Martin de Kok

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester (en bestuurder Rotary Tilburg Oost)
Vicevoorzitter
Lid (voorzitter Tilburgse Voedselbank)

Vanuit het bestuur van de Voedselbank is Noud van Woerkom actief betrokken geweest bij de steunstichting in de
rol van adviseur.
De bestuursleden zijn niet in loondienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding van de Stichting. Wel kunnen
reële onkosten onder overlegging van de nodige bescheiden gedeclareerd worden.

Werkwijze
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het ondersteunen van de Tilburgse Voedselbank. Het vermogen
van de Stichting wordt gevormd door giften, donaties, subsidies, sponsorbedragen, legaten, hetgeen door
erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een
kleinschalige directe manier, door middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc. Het
beleid met betrekking tot werving van middelen is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het bestuur heeft in
2019 3 keer vergaderd. Een aanvraag voor financiële ondersteuning wordt door de vertegenwoordigers van de
Voedselbank ingediend bij de vergadering.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de Tilburgse Voedselbank.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de
werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. Het beoogde stamvermogen van de
Stichting is bedoeld om bij uitblijvende financiële steun tenminste 1 jaar de exploitatie van de Tilburgse
Voedselbank te kunnen dekken en dient daarnaast als voorziening voor toekomstige investeringen van de
Tilburgse Voedselbank. Ook kan het vermogen worden aangewend voor rechtstreekse ondersteuning aan de
Tilburgse Voedselbank.
Indien de Stichting wordt ontbonden zal een eventueel batig saldo worden besteed ten behoeve van de Tilburgse
Voedselbank of een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
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Beleid
In haar beleidsplan heeft de Stichting haar beleidsvoornemens voor de periode 2018–2023 neergelegd. Het door
de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappij en het
aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop anticiperen en haar
beleid aanpassen.
Eind 2019 bedroeg het stamvermogen € 102.660, was er een voorziening voor investeringen van de Voedselbank
opgenomen van € 35.000 en was er een voorziening aanschaf levensmiddelen Voedselbank opgenomen van €
17.825. Het totale vermogen van de Stichting wordt niet belegd maar liquide gehouden middels een rekening
courant bij de Rabobank.
De Stichting is bij de fiscus aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de zin van de Wet
inkomstenbelasting 2001. Door deze fiscale status, kan de Stichting vrij van schenkingsrecht donaties doen, doch
enkel en alleen aan de Tilburgse Voedselbank (tevens ANBI). Tevens kan de Stichting, met inachtneming van
fiscale grenzen, aftrekbare giften ontvangen van gevers (bedrijven en/of particulieren).
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

31-12-2018
€

31-12-2019
€

149.162,48
--------------149.162,48
=========

155.484,97
--------------155.484,97
=========

31-12-2018
€

31-12-2019
€

100.880,48
-------------100.880,48
=========

102.659,60
-------------102.659,60
=========

0

0

35.000,00
13.282,00
---------------149.162,48

35.000,00
17.825,37
---------------155.484,97

Financiële vaste activa
Liquide middelen
Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Stamvermogen
Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Voorziening t.b.v. Voedselbank
Voorziening levensmiddelen
Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN:
Rente bank
Donaties
Aflossing
* Totaal baten *

LASTEN:
Beschikbaar gestelde middelen/investeringen
Kosten bank
Organisatiekosten
Diverse kosten
* Totaal lasten *

Saldo

2018
€

2019
€

0
14.332,00

0
20.832,99

---------------14.332,00

---------------20.832,99

0
120,32
0
366,63
---------------486,95

14.024,49
119,38
0
366,63
---------------14.510,50

---------------13.845,05
=========

---------------6.322,49
==========

Bestemming Saldo
In de statuten van de Stichting is geen artikel omtrent bestemming van het saldo opgenomen.
In de jaarrekening is een bedrag ad. € 1.779,12 toegevoegd aan het Eigen Vermogen (stam). De
voorziening levensmiddelen is in 2019 met een bedrag van € 4.543,37 toegenomen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben, onverschillig of zij
tot ontvangsten of uitgaven hebben geleid.
Jaarlijks wordt door het bestuur het besteedbaar budget vastgesteld voor het lopende jaar.
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1. Toelichting op de balans
ACTIVA
Liquide middelen
Middelen zijn direct opeisbaar op een rekening courant bij de Rabobank.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Saldo 1 januari
Resultaat
Saldo 31 december

Samenstelling Eigen Vermogen
Stamvermogen
Vrij Vermogen
Totaal

Overige
Voorziening investering Voedselbank
Voorziening levensmiddelen
Saldo 31 december
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31-12-2018
€

31-12-2019
€

100.317,43
563,05
-------------100.880,48
=========

100.880.48
1.779,12
-------------102.659,60
=========

100.880,48
0
------------100.880,48
========

102.659,60
0
------------102.659,60
========

31-12-2018
€

31-12-2019
€

35.000,00
0
-------------35.000,00
========

35.000,00
17.825,37
-------------52.825,37
=========
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2. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

Opbrengsten over gelden
Rente bank

2018
€

2019
€

0
-------------0
========

0
-------------0
========

14.332,00
----------14.332,00
========

20.832,99
---------20.832,99
========

0
-------------0
========

14.024,49
-------------14.024,49
========

2018
€

2019
€

120,32
366,63
-------------486,95
========

119,38
366,63
-------------486,01
========

Donaties/stortingen
Totaal

Uitsplitsing beschikbaar gestelde middelen
Investering/projecten Voedselbank

Overige kosten

Website
Bankkosten
Bureaukosten
Verzekering
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