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Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 25 april 2019 tot en met 31 december 2019 van
Stichting Voedsel Verbindt te Amsterdam.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Voedsel Verbindt te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten
over de periode 25 april 2019 tot en met 31 december 2019 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. 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 Voedsel Verbindt. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te
trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Stichting Voedsel Verbindt
Amsterdam

Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 24-04-2019, verleden voor notaris mr. Laurens Willem Kelterman werd de stichting per
genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74667165.

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar waarbij het eerste boekjaar eindigd per 31 december
2019. Gezien het feit dat dit het eerste boekjaar is van de stichting, zijn er in het rapport geen vergelijkende cijfers
opgenomen.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel: het verwezenlijken van een robuust, duurzaam en gezond regionaal voedselsysteem
ten behoeve van een leefbare metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden en voorts al hetgeen
met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.

De activiteiten van Stichting Voedsel Verbindt, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam bestaan voornamelijk
uit:

a.het verbinden van het bedrijfsleven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en andere relevante
organisaties; 
b. het bieden van ondersteuning aan aan het doel gerelateerde initiatieven;
c. het ontwikkelen en in stand houden van een permanent platform voor strategisch overleg op het gebied van
voedsel in de metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden; 
d. het inzichtelijk maken van bestaande netwerken en initiatieven in de regio en het leggen van verbinding met en
tussen bestaande initiatieven;
e. het leggen van verbinding met relevante landelijke netwerken en initiatieven; 
f. het initiëren en (doen laten) uitvoeren van projecten die passen in de visie, strategie en het beleid; 
g. het profileren van projecten die passen in de visie, strategie en het beleid.

ANBI status

De stichting is per 19 februari 2020 aangemerkt als een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Hiervoor dient de stichting aan enkele voorwaarden te voldoen zoals o.a. dat zij volledig gericht moet zijn op het
algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten. De
stichting moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen (90%-eis).

Daarnaast mag de stichting geen winstoogmerk hebben en niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs
nodig is voor het werk van de instelling.

De stichting dient tevens te voldoen aan de administratieve verplichtingen en specifieke gegevens te publiceren op
haar website.
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Stichting Voedsel Verbindt
Amsterdam

Fiscale positie

Algemeen

Stichting Voedsel Verbindt is aangemerkt als ANBI en is vrijgesteld van vennootschapsbelasting als zij voldoet aan
de volgende voorwaarden:

- de fiscale winst in enig jaar niet hoger is dan € 15.000 of
- als de fiscale winst in een jaar hoger is dan € 15.000, maar samen met de fiscale winsten in de daaraan
voorafgaande 4 jaren niet hoger is dan € 75.000

Ondertekening accountantsrapport

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij
steeds gaarne bereid.

Middelburg, 20 september 2021

Deloitte Accountancy & Advies B.V.
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Stichting Voedsel Verbindt
Amsterdam

Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming)

31-12-2019 25-04-2019

€ € € €

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 1 114.865 -

114.865 -

Passiva

Kortlopende schulden 2 114.865 -

114.865 -
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Stichting Voedsel Verbindt
Amsterdam

Staat van baten en lasten
over de periode 25-04-2019 tot en met 31-12-2019 

25-04-2019 / 31-12-2019
€ €

Baten
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 135

135

Lasten
Algemene kosten 3 135

Totaal van netto resultaat -
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Stichting Voedsel Verbindt
Amsterdam

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Voedsel Verbindt is feitelijk en statutair gevestigd op De Boelelaan 1109, 1081 HV te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 74667165.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De stichting heeft ten doel: het verwezenlijken van een robuust, duurzaam en gezond regionaal voedselsysteem
ten behoeve van een leefbare metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden en voorts al hetgeen
met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.

De activiteiten van Stichting Voedsel Verbindt bestaan voornamelijk uit:

a.het verbinden van het bedrijfsleven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en andere relevante
organisaties; 
b. het bieden van ondersteuning aan aan het doel gerelateerde initiatieven;
c. het ontwikkelen en in stand houden van een permanent platform voor strategisch overleg op het gebied van
voedsel in de metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden; 
d. het inzichtelijk maken van bestaande netwerken en initiatieven in de regio en het leggen van verbinding met en
tussen bestaande initiatieven;
e. het leggen van verbinding met relevante landelijke netwerken en initiatieven; 
f. het initiëren en (doen laten) uitvoeren van projecten die passen in de visie, strategie en het beleid; 
g. het profileren van projecten die passen in de visie, strategie en het beleid.

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Stichting Voedsel Verbindt is feitelijk gevestigd op De Boelelaan 1109, 1081 HV te Amsterdam.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640, Organisaties
zonder winststreven.

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.
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Stichting Voedsel Verbindt
Amsterdam

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

Primaire financiële instrumenten:
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost
onder de 'Grondslagen'.

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten):
De vennootschap maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Grondslagen 

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.

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten bestaande uit ontvangen subsidies,  donaties,
schenkingen, legaten en overige baten en de kosten en andere lasten over het jaar. De  baten worden verantwoord
in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Voedsel Verbindt
Amsterdam

Toelichting op de balans

Activa 

31-12-2019 25-04-2019

€ €

1  Liquide middelen

Rabobank 114.865 -

Passiva 

31-12-2019 25-04-2019

€ €

2  Kortlopende schulden

Overlopende passiva 114.865 -

31-12-2019 25-04-2019

€ €

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies 114.865 -

Gebeurtenissen na Balansdatum

In China heeft in de loop van december 2019 een uitbraak plaats gevonden van het coronavirus wat vervolgens
leidde tot een wereldwijde verspreiding van het virus. De bijhorende gevolgen en overheidsmaatregelen ware per
einde 2019 nog niet aan de orde en niet van invloed op de activiteiten van de rechtspersoon. De gevolgen van de
uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie
geven over de feitelijke situatie op balansdatum. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden
derhalve niet in de jaarrekening over kalenderjaar 2019 verwerkt.

Voor de activiteiten van Stichting Voedsel Verbindt lijken de gevolgen van de coronacrisis op het moment van het
samenstellen van de jaarrekening 2019 beperkt.
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Stichting Voedsel Verbindt
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Toelichting op de staat van baten en lasten

25-04-2019 /

31-12-2019

€

Baten

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 135

Gemiddeld aantal werknemers

25-04-2019 / 31-12-2019
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers -

25-04-2019 /

31-12-2019

€

3  Algemene kosten

Kantoorkosten 135

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 20 september 2021

G.A.M. van Hagen - Kouwenhoven N.T.M. Verduijn I.E.A. Mommers
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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