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Ter attentie van Carlo Verhart
De Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam
Middelburg, 20 september 2021
3100478921
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 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 2020 en de staat van baten en lasten
over 2020 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.

Deloitte Accountancy & Advies B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57666954.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

2020 3100478921- 3

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.
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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Resultaten
Bespreking van de resultaten
Zoals blijkt uit het overzicht van baten en lasten bedraagt het resultaat 2020 € 131.975 (2019: € 135 negatief).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2020 volgt hierna een overzicht gebaseerd op
het overzicht van baten en lasten 2020 met ter vergelijking het overzicht van baten en lasten 2019.
Bespreking van de resultaten
2020
€

Baten

2019
€

Verschil
€

122.871

135

122.736

96.184
17.687

135

96.184
17.552

Totaal van som der kosten

113.871

135

113.736

Totaal van netto resultaat

9.000

-

9.000

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Overige bedrijfskosten

Resultaatanalyse
€
Hogere baten

2020
€

122.736

Resultaatverlagend
Hogere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Hogere overige bedrijfskosten
Stijging van het resultaat

96.184
17.552
9.000
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Financiële positie
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de
balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.
Financiële structuur
31-12-2020
€
%

31-12-2019
€
%

Activa
Liquide middelen

113.800

100,0

114.865

100,0

9.000
104.800

7,9
92,1

114.865

100,0

113.800

100,0

114.865

100,0

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
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Fiscale positie
Algemeen
Stichting Voedsel Verbindt is aangemerkt als ANBI en is vrijgesteld van vennootschapsbelasting als zij voldoet aan
de volgende voorwaarden:
- als 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.

2020 3100478921- 7

Stichting Voedsel Verbindt
Amsterdam

Bestuursverslag

2020 3100478921- 8

Stichting Voedsel Verbindt
Amsterdam

Bestuursverslag
Voorwoord van de voorzitter
Voedsel Verbindt is een activerend platform dat een overzicht biedt van relevante Agri & Food initiatieven,
ontwikkelingen, projecten en partijen uit de regio. Er zijn al veel initiatieven gericht op een beter voedselsysteem
in de Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden. Maar hoe zorg je ervoor dat we nog meer en
sneller vooruitgang boeken? Wij hebben de overtuiging dat we versnellen als meer partijen betrokken worden,
elkaar weten te vinden, kennis en ervaring delen en waar mogelijk samenwerken.
In 2019 is de stichting formeel van start gegaan met als doel een robuust regionaal voedsel systeem te realiseren.
Duurzaamheid, circulair en het verkorten van de keten zijn de uitgangpunten voor deze transitie. Op 24 april 2019
is de stichting Voedsel Verbindt formeel opgericht. Het jaar 2020 was een jaar met een enorme positieve
ontwikkeling voor Voedsel Verbindt. Ondanks of dankzij corona was er veel aandacht voor gezond en regionaal
voedsel.
Doel van de stichting Voedsel Verbindt
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 dat direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
•
Het verbinden van het bedrijfsleven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en andere relevante
organisaties;
•
Het bieden van ondersteuning aan het doel gerelateerde initiatieven;
•
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;
•
Het inzichtelijk maken van bestaande netwerken en initiatieven in de regio en het leggen van verbinding
met en tussen bestaande initiatieven;
•
Het leggen van verbinding met relevante landelijke netwerken en initiatieven;
•
Het initiëren en (doen laten) uitvoeren van projecten die passen in de visie, strategie en het beleid;
•
Het profileren van projecten die passen in de visie, strategie en het beleid.
Financiële verantwoording
Conform de publicatie plicht van een ANBI-stichting publiceert de stichting Voedsel Verbindt haar financiële
verantwoording per 1 juli 2020, of zo veel eerder.

Verslag van het bestuur
De activiteiten van Voedsel Verbindt hebben zicht in eerste instantie gericht op het opstellen van een
uitvoeringsagenda, het verkrijgen van subsidies en het werven van een programma manager.
Uitvoeringsagenda
Om invulling te kunnen geven aan onze doelstellingen van de stichting Voedsel Verbindt heeft het zogenaamde
kernteam een uitvoeringsagenda opgesteld in samenwerking met de trekkers van de verschillende thema’s. Deze
agenda laat zien welke activiteiten wij ontplooien om bij te dragen aan een robuust regionaal voedselsysteem.
Subsidie
Om echt een bijdrage te kunnen leveren aan een robuust regionaal voedselsysteem zijn er natuurlijk financiële
middelen nodig. Hiervoor heeft Voedsel Verbindt in 2019 en 2020 diverse subsidies aangevraagd om een
programma bureau op te zetten en van start te kunnen. Partijen als de Provincie Noord Holland, Provincie
Flevoland, Metropool Regio Amsterdam, Rabobank, Gemeente Almere en Gemeente Zaanstad hebben
subsidies/donaties verstrekt die er voor voldoende middelen gezorgd om van start te gaan en een programma
bureau op te zetten. Uiteraard is het bestuur hier enorm dankbaar voor.
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Programma manager
Nu er voldoende financiële middelen beschikbaar waren heeft het bestuur een vacature opengesteld die er toe
geleid heeft dat er een programma manager is aangenomen. Voormalig bestuurslid en medewerker van Rabobank,
Carlo Verhart, is formeel per 1 april 2020 van start gegaan. Informeel heeft hij vanaf 1 december 20219 al
werkzaamheden verricht voor Voedsel Verbindt waardoor wij een vliegende start konden realiseren. De vacante
bestuursfunctie die hierdoor ontstond is ingevuld door Irene Mommers van BeBright.

Activiteiten
Het voedselsysteem een kwalitatieve versnelling geven vraagt energie en inzet van de betrokken partijen om het
verschil te kunnen maken. Hiervoor hebben we de activiteiten verdeeld over de volgende 6 thema’s:
1. Onze circulaire voedseleconomie: Overgebleven brood naar de voedselbank en sinaasappelschillen als grondstof
voor zeep. In een circulaire voedseleconomie zetten we grondstoffen maximaal in en kiezen we voor hergebruik.
2. Gezond eten is gezond leven: Gezond en duurzaam eten is belangrijk. Voor onze eigen gezondheid, maar ook
voor het klimaat en de optimale benutting van schaarse grondstoffen.
3. Slimmere voedselstromen, schoner transport Om onze regio leefbaar, veilig en bereikbaar te houden, is een
logistieke systeeminnovatie nodig die we alleen door samenwerking bereiken.
4. Voedsellandschappen, voedsel uit eigen regio: Daarvoor moeten we boeren en consumenten beter en vaker met
elkaar in contact brengen. Ons doel een voedsellandschap met een korte keten, duurzame bodems, goede
waterkwaliteit en gevarieerde biodiversiteit.
5. Talent boeien en binden voor de voedseleconomie: Digitalisering en automatisering veranderen elke baan in de
voedseleconomie. Passende scholing, bijscholing en loopbaanplanning zijn essentieel.
6. Leer en profiteer van data: Data binnen het netwerk beter delen en benutten. Dat versnelt de ontwikkeling van
een robuust en duurzaam regionaal voedselsysteem.
De verschillende activiteiten die zijn uitgevoerd in 2020 of nog steeds worden uitgevoerd, zijn terug te vinden in de
uitvoeringsagenda van Voedsel Verbindt.
Naast activiteiten die gerelateerd zijn aan de uitvoeringsagenda heeft Voedsel Verbindt ook veel
netwerkinspanningen verricht. Deze inspanning richten zich op:
•
•
•
•
•

Bekendheid creëren bij de verschillende doelgroepen over het bestaan en de ambitie van het netwerk.
Creëer een gevoel van vertrouwen bij de doelgroepen, dat dit netwerk professioneel en gedreven is en de
potentie heeft echt verschil te kunnen maken.
Activering van het bestaande netwerk en laagdrempelige uitwisseling van kennis.
Creëer een van gevoel van trots en herkenning bij de reeds betrokken spelers.
Uitbouwen van de community Voedsel Verbindt.

Resultaten van deze inspanningen tref je hieronder aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal partners uitgebreid van 23 naar 33 partners
Actieve deelnemers netwerk: 73 personen
Uitwisseling met andere platforms: 22
12 bijeenkomsten met het netwerk of delen daarvan
Online meetings/vergadering bijgewoond door de programma manager: 624
Deelname programma manager aan evenementen & bijeenkomsten : 49
Presenteren en spreken namens Voedsel Verbindt: 13
Externe gastsprekers tijdens Voedsel Verbindt bijeenkomsten: 12

2020 3100478921- 10

Stichting Voedsel Verbindt
Amsterdam

Online inspanningen
•
•

•
•

Genereren traffic website: 5.328 bezoekers, 16.256 pageviews
Bereik social media:
o
LinkedIn:
213 volgers, 9.366 personen bereikt, 68 updates
o
Facebook:
64 volgers, 5.923 personen bereikt, 59 updates
o
Twitter:
374 volgers, 16.614 weergaves,
57 updates
App Voedsel Verbindt: downloads Andriod/IOS: 985
E-mail nieuwsbrief: 5 nieuwsbrieven x 481 = 2.405 personen bereikt

Toekomst
Het ingezette beleid van de stichting Voedsel Verbindt is er op gericht om in het jaar 2030 25% voedsel te
consumeren die uit de eigen regio komt. Hierbij zijn de productiegebieden in Noord Holland en Flevoland de
belangrijkste leveranciers voor deze voedselproductie en voorzien zij zien de 3.2 miljoen inwoners van deze twee
provincies inclusief de Metropool Regio Amsterdam.
De ingeslagen weg past bij de visie van Europa; ‘Fram to fork’. De belangrijkste doelstelling is om zo min mogelijk
keten partijen te betrekken in het voedselsysteem. Daarnaast sluit Voedsel Verbindt aan bij de ambitie van de
Nederlandse overheid om op een duurzame en circulaire kringlooplandbouw te realiseren. Lokale en regionale
overheden zetten hier ook vol op in. De voedselvisies van de verschillende partijen zijn ook opgesteld om dit te
realiseren.

Toekomstige activiteiten
In 2021 willen verder op de ingeslagen weg. Belangrijkste activiteiten voor dit jaar zijn: het realiseren van de
uitvoeringsagenda, het netwerk versterken en het organiseren van online/offline events om hier aan bij te dragen.
Samen werken met (nieuwe) partners, projecten realiseren en impact laten zien vanuit de uitvoeringsagenda. In
2021 willen we ook graag een aantal onderzoeksvragen formuleren en deze uitzetten in ons netwerk.
Op organisatorisch vlak willen we vooral de organisatie verder professionaliseren en de communicatie optimaliseren
d.m.v. het openstellen van een stageplaats bij Voedsel Verbindt. Op het gebied van de financiën willen we ook
verder professionaliseren met een accountant en een boekhoudpakket. Daarnaast is het natuurlijk essentieel om
financiering te realiseren en veilig stellen voor de komende jaren.

Organisatie
Stichting Voedsel Verbindt
De Boelelaan 1109,
1081HV Amsterdam
info@voedselverbindt.nl
Bel 06 51 303 148
www.voedselverbindt.nl
KvK-nummer 74667165
RSIN 859985829
Per 19 februari 2020 is de stichting aangemerkt als een ANBI organisatie.
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Bestuur
Bestuur
•
•
•

van de stichting Voedsel Verbindt bestaat uit de volgende 3 personen:
Gerry Kouwenhoven
InHolland
voorzitter
Nico Verduin
LTO Noord regio West
secretaris
Irene Mommers
BeBright
penningmeester

Werknemers

De stichting Voedsel Verbindt heeft één functie in haar organisatie, namelijk een programma manager. Per 1 april
2020 is Carlo Verhart aangesteld als programma manager voor Voedsel Verbindt.
Opgesteld door het bestuur van Stichting Voedsel Verbindt op 20 september 2021.

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

€

Activa

31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

Vlottende activa
Liquide middelen

1

113.800

114.865

113.800

114.865

9.000

-

104.800

114.865

113.800

114.865

Passiva
Stichtingsvermogen
Overige reserve

2

Kortlopende schulden

3
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Staat van baten en lasten over 2020
€
Baten
Overige overheidsbijdragen en -subsidies

4
5

2020
€

€

2019
€

122.871

135

122.871

135

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Overige bedrijfskosten

6
7

95.633
18.238

135

Totaal van som der kosten

113.871

135

Totaal van netto resultaat

9.000

-

9.000

-

Resultaatbestemming
Overige reserve
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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.
Informatieverschaffing over continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling. Hoewel de financiële impact van de uitbraak van het coronavirus ten tijde van het
opmaken van deze jaarrekening nog niet volledig duidelijk is, zijn wij van mening dat op basis van de momenteel
beschikbare informatie, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken
van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.
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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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.
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.
Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten.
Pensioenlasten
Stichting Voedsel Verbindt heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
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
31-12-2020
€

31-12-2019
€

1 Liquide middelen
Rabobank

113.800

114.865

Passiva
2 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige reserve
€
-

Stand per 1 januari 2020
Uit resultaatverdeling

9.000

Stand per 31 december 2020

9.000

3 Kortlopende schulden

Informatieverschaffing over kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan een jaar.
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

6.437
13.213

-

19.650

-
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

Overige schulden
Onkosten vervoer

289
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Vooruit ontvangen subsidies

3.867
80.994

114.865

84.861

114.865

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Door de volgende subsidieverstrekkers is aan de Stichting een subsidie toegekend die (deels) betrekking heeft op
het boekjaar 2020 maar nog niet is ontvangen in het boekjaar. De rechten zijn niet als vordering opgenomen op de
balans per 31 december 2020 omdat er eveneens nog geen kosten zijn gemaakt door de Stichting die toe te
schrijven zijn aan deze subsidies. De Stichting gaat pas verplichtingen aan met derden nadat de subsidie (deels) is
verkregen door de subsidieverstrekker.
Per 31 december 2020 betreft het de Provincie Flevoland, een subsidiebedrag van € 55.000 en de Gemeente
Zaanstad voor een subsidiebedrag van € 23.000.
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Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€

2019
€

4 Baten
Overige overheidsbijdragen en -subsidies

122.871
2020
€

135
2019
€

5 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Gemeente Zaandstad / MRA
Provincie Noord-Holland
Rabobank
Gemeente Almere

63.871
50.000
5.000
4.000

135
-

122.871

135

2020
€

2019
€

6 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen
Sociale lasten
Pensioenlasten

74.106
9.782
11.745

-

95.633

-

2020
€

2019
€

Lonen
Salaris directie
Onkostenvergoeding

72.306
1.800

-

74.106

-

Bezoldiging bestuurders
Het bestuur van Voedsel Verbindt ontvangt geen enkele vergoeding voor haar activiteiten vanuit de stichting. Het
betreft een onbezoldigde functie.
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Gemiddeld aantal werknemers
2020

Aantal
0,75

Gemiddeld aantal werknemers
2019

Aantal
-

Gemiddeld aantal werknemers
2020
€

2019
€

7 Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

551
1.237
16.450

135

18.238

135

2020
€

2019
€

Overige personeelskosten
Vergoeding reis- en verblijfkosten

551
2020
€

2019
€

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Beurskosten

237
1.000

-

1.237

-
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2020
€

2019
€

Algemene kosten
Kantoorkosten

16.450

135

Amsterdam, 20 september 2021

G.A.M. van Hagen - Kouwenhoven
Voorzitter

N.T.M. Verduin
Secretaris

I.E.A. Mommers
Penningmeester
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