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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
 

 

De jaarrekening van Stichting Goed Ontmoet is door ons samengesteld op basis van de van 

het bestuur gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 

en de winsten-verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze 

toelichtingen 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 

van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Goed Ontmoet. 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/verklaringen. 

 

Roosendaal,  

WKG Groep Accountants 

 

 

 

 

 

W.J.H.M. Goorden AA 

 

http://www.nba/verklaringen
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JAARVERSLAG VAN DE VICE-VOORZITTER 2018 

 

2018 is voor Stichting “Goed Ontmoet” weer een uitdagend jaar geweest; op bestuursniveau 

ontstond een onderbezetting, de tijdelijke oplossing voor het verlies van onze koelwagen 

voldeed niet meer maar ook de andere auto was aan het einde van zijn levensduur. De 

inrichting van ons centrale magazijn in Bergen op Zoom is sterk verouderd en dringend aan 

herziening c.q. vervanging toe, dit is niet alleen noodzakelijk om het logistieke proces te 

waarborgen maar ook de voedselveiligheid te kunnen blijven garanderen.  

 

Dankzij de financiële bijdragen van gemeenten, kerken, bedrijven, goede doelen organisaties 

en particulieren en last but not least onze landelijke organisatie Voedselbanken Nederland 

waren we in staat om beide auto’s te vervangen en beschikken we nu over twee jonge 

transportmiddelen waar we nog jaren mee vooruit kunnen. 

Er worden in samenwerking met onze verhuurder Stadlander en deskundigen van Ricoh ook 

grote plannen uitgewerkt om ons magazijn weer te moderniseren. 

Ons exploitatiebudget is voor dit jaar nagenoeg sluitend maar we voorzien in de nabije 

toekomst een terugval in de kerkelijke en particuliere bijdragen en willen op korte termijn met 

de zes Gemeenten waar wij onze uitgiftepunten hebben om de tafel voor een meer robuuste en 

uitgebalanceerde bijdrage “naar rato”. 

 

We zijn 2018 gestart met een bestuur van zeven personen, we zijn Q1-2019 geëindigd met 

een bestuur van vier personen. Op het moment van dit schrijven zijn we samen met onze Raad 

van toezicht op zoek naar een bestuursvoorzitter, een bestuurslid vrijwilligers, een bestuurslid 

logistiek en een bestuurslid voedselveiligheid.  

De werkdruk op de huidige bestuursleden is dus even onevenredig groot maar de 

dienstverlening van onze organisatie is nog geen moment in gevaar geweest. Dit komt vooral 

ook door de zeer gewaardeerde inzet van alle ruim 140 vrijwilligers die onze organisatie een 

meer dan warm hart toedragen. 

 

De voedselvoorziening verloopt (nog) goed, ondanks de mindere oogsten en bijbehorende 

stijgende prijzen laten onze leveranciers ons niet in de steek en ontvangen wij om niet een 

gevarieerd genoeg voedselaanbod voor onze klanten. Hierbij mag ik zeker niet vergeten te 

vermelden dat ook de consument c.q. particulier enorm heeft bijgedragen met giften in natura 

tijdens de acties die hiervoor georganiseerd zijn. 
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Oorspronkelijk ben ik als ondergetekende verantwoordelijk voor de intake c.q. het 

screeningsproces van onze klanten. Dit doen wij met een professioneel softwaresysteem waar 

tegenwoordig nagenoeg alle voedselbanken in Nederland mee werken. Wij vinden het vooral 

belangrijk dat de voedselhulp maar tijdelijk nodig is en hebben als uitgangspunt “geen pakket 

zonder traject”. Op die manier willen wij onze klanten bijstaan in hun weg terug naar 

onafhankelijkheid. 

Totdat we een nieuwe voorzitter gevonden hebben die deze broodnodige organisatie wil 

leiden neem ik ook deze functie waar. 

  

Bergen op Zoom, 1 april 2019. 

Jack van Miert, bestuurslid intake en vice-voorzitter. 



 

 

 

9 

 

BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT, BETREFFENDE DE JAARREKENING 

2018 

 

De Raad van Toezicht controleert en ondersteunt het Bestuur met betrekking tot de financiële 

en algemene strategie en gang van zaken binnen de Stichting Goed Ontmoet. Deze 2-lagen 

structuur moet garanderen dat er een onafhankelijk functionerende organisatie bestaat, waarin 

de doelstelling van de Stichting optimaal tot zijn recht komt. 

 

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht vier maal een vergadering gehouden met het 

bestuur en heeft zij diverse gesprekken gevoerd met potentiële bestuursleden. Daarnaast heeft 

er halverwege het jaar een tussentijdse controle van de financiën plaatsgevonden. 

  

Het afgelopen jaar zijn er drie bestuurswijzigingen geweest. 

Peter Schepers is benoemd als bestuurslid voor de nieuwe (bestuurs)functie Voedselveiligheid 

en Jacques Snepvangers is halverwege het jaar Jan de Ridder opgevolgd als bestuurslid 

Voedselverwerving. Jan de Smet, die in februari begonnen is als voorzitter, heeft aan het 

einde van dit jaar zijn functie wegens persoonlijke omstandigheden weer moeten neerleggen.  

De Raad van Toezicht zijn zowel Jan de Ridder als Jan de Smet veel dank verschuldigd voor 

hun werk voor de Stichting Goed Ontmoet. 

 

De financiële ontwikkeling van de Stichting was in het verslagjaar wederom voorspoedig. 

Door een aantal grote schenkingen was het mogelijk om de broodnodige investeringen te 

doen, zoals het vervangen van beide vrachtauto’s. We zijn deze sponsoren uiteraard zeer 

dankbaar. Ook zijn we bijzonder verheugd dat het bestuur er, na jarenlange gesprekken, in is 

geslaagd om structurele bijdragen los te krijgen van de betrokken gemeenten.  

Het blijft namelijk ieder jaar weer een enorme uitdaging om de gelden, die nodig zijn om 

organisatie goed te laten draaien (ong. € 120.000,-), bij elkaar te krijgen. Dit ondanks het feit 

dat we uitsluitend met (onbetaalde) vrijwilligers werken en alle voedsel gratis aangeboden 

krijgen.  

De Raad van Toezicht heeft medio 2017 de boekhouding zelf gecontroleerd en aan het eind 

van het jaar zijn de jaarcijfers, in opdracht van de RvT, opgemaakt door WKG Groep 

Accountants.  

De Raad van Toezicht complimenteert de penningmeester en het volledige bestuur voor het 

gevoerde financiële beleid. 
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Tot slot willen wij wederom graag onze bijzondere dank uitspreken aan alle ruim 150 

vrijwilligers/medewerkers van Stichting Goed Ontmoet voor de enorme prestatie die zij 

hebben verricht om de ruim 800 cliënten iedere week weer te helpen. 

Ook complimenteren wij de leden van het bestuur voor de wijze waarop zij het beleid het 

afgelopen jaar vorm hebben gegeven. We hebben er alle vertrouwen in dat zij dit voor de 

komende jaren succesvol kunnen voortzetten. 

 

 

Raad van Toezicht Stichting Goed Ontmoet 

Jan van Pul, voorzitter  

Freek van Loon 

Yusuf Kaplan 

 

 

Roosendaal, 17 april 2019 
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Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

(na resultaatverwerking) 

 

 

 31.12.2018 31.12.2017 

  €  € 

 

 

    

ACTIEF     

     

     

Vaste activa     

     

Materiële vaste activa:     

Inventaris 14.419  20.412  

Vervoermiddelen 63.181  5.552  

  77.600  25.964 

     

Vlottende activa     

     

     

     

     

     

     

Liquide middelen  125.289  102.245 

     

  202.889  128.209 
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 31.12.2018 31.12.2017 

  €  € 

     

PASSIEF     

     

Eigen vermogen     

     

Bestemmingsreserve  146.222  102.497 

     

Voorzieningen     

     

Toekomstige uitgaven -  12.686  

Afschrijving koelcel 4.400  7.200  

Afschrijving koelwagen 52.267  -  

  56.667  19.886 

     

     

Crediteuren  -  5.826 

     

     

     

     

  202.889  128.209 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

 

 

 

 2018 2017 

  €  € 

     

Baten  172.180  108.513 

     

Lasten     

Kosten vrijwilligers 2.921  3.858  

Huisvestingskosten  37.888  35.617  

Autokosten 32.270  23.477  

Promotie en representatiekosten 1.297  1.221  

Afschrijvingen vaste activa  5.047  5.839  

Overige bedrijfskosten 5.759  11.480  

  85.182  81.492 

  86.998  27.021 

Dotatie voorzieningen 43.314  -  

Financiële baten en lasten 41  97  

  43.273  97 

  43.725  27.118 

Bestemmingsreserve  43.725  27.118 

Saldo baten en lasten  0  0 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

De activiteiten van de stichting bestaan in hoofdzaak uit het voorzien in de meeste basale 

behoeften van minderbedeelden in de Nederlandse samenleving, in het bijzonder in West-

Brabant. 

 

 

 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van titel 9 Boek 2 BW.  

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 

acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
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Vorderingen en overlopende activa 

 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Voorzieningen 

 

Voorziening toekomstige uitgaven: 

Deze voorziening is gevormd voor het doen van toekomstige uitgaven zoals in het jaarverslag 

genoemd. 

 

Voorziening-afschrijving koelcel: 

Deze voorziening is gevormd voor de jaarlijkse waardevermindering van de koelcel. Deze 

voorziening heeft zijn grondslag in een donatie van € 10.000 in 2017. 

 

Voorziening afschrijving koelwagen: 

Deze voorziening is gevormd voor de jaarlijkse waardevermindering van de koelwagen. Deze 

voorziening heeft zijn grondslag in een donatie van € 56.000 in 2018. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 

Baten 

 

Onder baten wordt verstaan de in het boekjaar ontvangen c.q. te ontvangen subsidies dan wel 

toegezegde bijdragen. 

 

Lasten 

 

Onder lasten wordt verstaan alle in het boekjaar gemaakte kosten ten behoeve van de 

uitvoering van de in statuten vermelde doelstellingen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

 

 

ACTIVA 

 

 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: 

 

   Vervoer-  

  Inventaris middelen Totaal 

  € € € 

     

Boekwaarde per 1 januari 2018  20.412 5.552 25.964 

Bij: investeringen 2018  - 67.733 67.733 

Af: desinvesteringen 2018  - 4.517 4.517 

  20.412 68.768 89.180 

     

Af: afschrijving 2018  5.993 5.587 11.580 

Boekwaarde per 31 december 

2018 

 14.419 63.181 77.600 

     

Aanschaffingswaarde  72.050 101.648 173.698 

Af: cumulatieve afschrijvingen  57.631 38.467 96.098 

Boekwaarde per 31 december 

2018 

 14.419 63.181 77.600 

     

Afschrijvingspercentages  20% 20%  
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Liquide middelen 

 

De specificatie hiervan luidt als volgt. 

 31.12.2018 31.12.2017 

 € € 

   

Kasgeld Bergen op Zoom 695 460 

Rabobank rekening-courant, .833 61.210 13.412 

Rabobank spaarrekening, .486 63.384 88.373 

 125.289 102.245 
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PASSIVA 

 

 

Bestemmingsreserve 

 

Het verloop van de reserve kan als volgt worden weergegeven: 

  2018 

  € 

   

Stand per 1 januari  102.497 

Bij: saldo boekjaar 2018  43.725 

Stand per 31 december  146.222 

   

Voorzieningen 

 

Toekomstige uitgaven: 

Het verloop van de voorziening kan als volgt worden weergegeven: 

   

Stand per 1 januari   12.686 

Dotatie  - 

Af: vrijval 2018  12.686 

Stand per 31 december   - 

 

Afschrijving koelcel: 

Het verloop van de voorziening kan als volgt worden weergegeven: 

   

Stand per 1 januari   7.200 

Dotatie  - 

Af: vrijval 2018  2.800 

Stand per 31 december   4.400 

 

Afschrijving koelwagen: 

Het verloop van de voorziening kan als volgt worden weergegeven: 

   

Stand per 1 januari   - 

Dotatie  56.000 

Af: vrijval 2018  3.733 

Stand per 31 december   52.267 



Stichting Goed Ontmoet 

Bergen op Zoom  

Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

20 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

Huurverplichting: 

 

De huur voor het pand Abraham de Haanstraat 14 te Bergen op Zoom bedraagt voor het jaar 

2018 € 11.346. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 

december 2015 en lopende tot 30 november 2016. Na deze periode is de overeenkomst 

voortgezet voor aansluitende periodes van 1 jaar. Per 30 november 2019 wordt de 

overeenkomst verlengd met een periode van 5 jaar tot en met 30 november 2024. De 

overeenkomst wordt vervolgens voorgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

 

  2018 2017 

  € € 

Baten 

    

Donaties  172.180 108.513 

 

Kosten vrijwilligers 

    

Ongevallenverzekering  - 199 

Kantinekosten  400 485 

Autokosten vrijwilligers  530 120 

Diverse kosten vrijwilligers  1.991 3.054 

  2.921 3.858 

    

Huisvestingskosten  

    

Huur loods   12.536 11.912 

Distributie Centrum Tilburg bijdrage  4.063 4.662 

Onderhoud en kleine aanschaffingen  5.333 7.450 

Vaste lasten  1.263 1.063 

Beveiligingskosten  791 1.668 

Schoonmaakkosten   898 889 

Energie   13.004 7.973 

  37.888 35.617 
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  2018 2017 

  € € 

Autokosten    

    

Onderhoud  12.148 24.661 

Huur auto  1.057 1.256 

Brandstof  8.811 4.915 

Verzekeringen  6.200 6.704 

Motorrijtuigenbelasting  2.243 2.829 

Verkoopresultaat vrachtwagen  1.017 - 

Uitkering verzekering vrachtwagen  - -17.276 

Boetes  794 388 

  32.270 23.477 

    

Promotie en representatiekosten    

    

Reclamekosten  1.297 1.221 

    

Afschrijvingen vaste activa 

    

Inventaris  5.993 5.839 

Vervoermiddelen  5.587 2.800 

Vrijval voorziening koelcel  -2.800 -2.800 

Vrijval voorziening koelwagen  -3.733 - 

  5.047 5.839 
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  2018 2017 

  € € 

    

Overige bedrijfskosten    

    

Computerkosten  38 2.185 

Telefoon en faxkosten  3.593 3.517 

Kantoorbenodigdheden   149 3.369 

Algemene verzekeringen  1.411 2.018 

Overige kantoorkosten  568 391  

  5.759 11.480  

    

Dotatie voorzieningen    

    

Voorziening afschrijving koelwagen  56.000 - 

Vrijval voorziening toekomstige uitgaven  -12.686 - 

  43.314 - 

    

Financiële baten en lasten    

    

Rente bank  12 92 

Overige bankrente en -kosten   29 5 

  41 97 

    

 

 

Ondertekening jaarrekening voor akkoord 

 

Bergen op Zoom, 23 mei 2019 

Stichting Goed Ontmoet 

 

 

 

 

 

Jack van Miert  Daniël van Leeuwen 

Interim-voorzitter  Penningmeester 


