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31 december 2017 31 december 2016

A C T I V A

Liquide middelen 6.233,33€                4.726,50€                

Nog te ontvangen korte termijn -€                       734,75€                   

Saldo lopend jaar -€                       413,17€                   

6.233,33€                5.874,42€                

P A S S I V A

Reserveringen 1.569,21€                1.469,21€                

Nog te betalen korte termijn 648,67€                   200,43€                   

Saldo lopend jaar 223,84€                   -€                       

Eigen vermogen 3.791,61€                4.204,78€                

6.233,33€                5.874,42€                

STICHTING STADSTUINIEREN VOEDSELBANK SCHIEDAM
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Rekening Begroting Rekening
2017 2017 2016

Grondbewerking 100,00€        900,00€        100,00€        
Materialen grondbewerking en verpakking4.269,08€     1.300,00€     2.486,95€     
Plantgoed en zaden 761,04€        1.000,00€     758,32€        
Huisvesting (SV Vijfsluizen) 878,78€        750,00€        415,76€        
Publiciteit 43,50€          150,00€        201,98€        
Drukwerk 26,97€          50,00€          -€             
Overige bestuurskosten 187,64€        150,00€        243,68€        
Materialen huishoudelijk 31,77€          150,00€        129,30€        
Kosten vrijwilligers 605,73€        500,00€        182,85€        
Onvoorzien -€             150,00€        7.960,33€     

Toevoeging aan Reserveringen -€             -€             -€             

Positief saldo 223,84€        -€             -€             

7.128,35€     5.100,00€     12.479,17€   

Rekening Begroting Rekening
2017 2017 2016

Subsidies 5.214,67€     4.400,00€     3.400,00€     
Giften organisaties 1.486,57€     500,00€        4.218,99€     
Giften particulieren 275,00€        -€             150,00€        
Donaties -€             -€             -€             

Intrest 2,11€           10,00€          16,22€          

Aanwending reserveringen 150,00€        -€             4.280,79€     

Negatief saldo -€             190,00€        413,17€        

7.128,35€     5.100,00€     12.479,17€   

L A S T E N

B A T E N

STICHTING STADSTUINIEREN VOEDSELBANK SCHIEDAM

RESULTATENREKENING 2017
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2017 

 
 
ALGEMEEN 
 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Baten en lasten zijn zo mogelijk toegerekend aan het 
jaar waarop ze betrekking hebben. 
 
 
BALANS / ACTIVA 
 
Liquide middelen 
ING – Gewone rekening € 83,33 
ING – Zakelijke Kwartaalrekening € 6.150,00 
 € 6.233,33 
 ============= 
 
BALANS / PASSIVA 
 
Reserveringen 
Stichting Activiteiten Lions Club Schiedam: 
Gereserveerd voor reparaties huisje Vijfsluizen   € 719,21 
 
Reservering vervanging  en onderhoud grondfrees € 300,00 
Aanvulling 2017 € 100,00 
    € 400,00 
Reservering vervanging aggregaten en pompen € 450,00 
Vervanging aggregaat na diefstal                        -/- € 150,00 
  € 300,00 
Aanvulling 2017 € 150,00  
    € 450,00 
    € 1.569,21 
    ============= 
  
Saldo lopend jaar 
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief saldo van   € 223,84 
    ============= 
Het positieve saldo wordt ten gunste van het Eigen vermogen gebracht.  
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RESULTATENREKENING / BATEN 
 
Subsidies 
Gemeente Schiedam – Incidentele wijkbudgetsubsidie West voor het 
 kweken van groente voor de voedselbank 2017 € 2.475,00 
Gemeente Schiedam – Incidentele wijkbudgetsubsidie Groenoord voor 
 tuinieren voor de Voedselbank 2017 € 1.925,00 
Idem, voor het aanschaffen van een bosmaaier met toebehoren € 814,67 
  € 5.214,67 
  ============= 
 
Giften organisaties 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. als bijdrage in de vervanging 
van een aggregaat na diefstal   € 500,00 
Diaconien Protestantse Gemeente te Schiedam 
En Hervormde Gemeente Kethel   € 986,57 
    € 1.486,57 
    ============= 
 
Giften particulieren 
Na een inbraak en diefstal van een aggregaat en andere goederen 
is er van een drietal particulieren spontaan een gift ontvangen  € 275,00 
    ============= 
 
 
 
RESULTATENREKENING / LASTEN 
 
Grondbewerking 
Van het begrote bedrag ad € 900,00 is slechts een bedrag van € 100,00 geboekt voor de 
opbouw van een reservering voor de eigen inbreng bij vervanging van de grondfrees. Dank zij 
de welwillende medewerking van Irado is de grond op beide locaties om niet bewerkt.  
 
Materialen grondbewerking 
Het voor deze post begrote bedrag ad € 1.300,00 is ruim overschreden. Bij de bestedingen is 
rekening gehouden met de ruimte die overbleef van de post grondbewerking. Daarnaast 
moesten na een inbraak en diefstal apparatuur en materialen opnieuw worden aangeschaft. 
Met hulp van een extra subsidie uit het wijkbudget Groenoord is voorts een bosmaaier met 
toebehoren aangekocht voor het onderhoud van de bosranden op Landvreugd.   
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Ook in 2017 hebben we weer rondpalen en een aantal tonkin-stokken aangeschaft en voor de 
generatoren en frees is regelmatig brandstof nodig.  
 
Aankopen onder deze post zijn: 
Kweekbaksets   € 230,63 
Rondpalen   € 330,61 
Tonkin-stokken   € 151,01 
Brandstof voor grondfrees en aggregaten   € 339,17 
Netten, buizen voor ondersteuning en bindmiddelen   € 102,42 
Verpakkingsmateriaal (voor aflevering aan Voedselbank)  € 132,55 
Uitbreiding beregeningsinstallaties   € 209,62 
Spitvorken en bollenplanters   € 333,62 
Aggregaat, kruiwagen en bevestigingsmaterialen 
In de container na diefstal   € 901,92 
Bosmaaier met toebehoren   € 841,64  
Overige aankopen en reparaties   € 545,89 
    € 4.119,08 
Voorts wordt er voor de eigen inbreng bij toekomstige vervanging 
van grondfrees, aggregaten en pompen een reservering opgebouwd, 
toevoeging 2017   € 150,00 
    € 4.269,08 
    ============= 
Voor de vervanging van het aggregaat en dergelijke na diefstal is 
van het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. een bijdrage ontvangen  € 500,00 
Hiervoor is uit eigen reserveringen aangewend   € 150,00 
Voor aanschaf van een bosmaaier met toebehoren is uit het wijkbudget 
Groenoord een extra subsidie ontvangen   € 814,67 
    € 1.464,67 
    ============= 
 
De feitelijke uitgaven ten laste van het budget 2017 bedraagt dan  € 2.804,41 
    ============= 
 
Plantgoed en zaden 
Aan plantgoed en zaden is in totaal uitgegeven   € 761,04 
    ============= 
Hiermee zijn de uitgaven ruim binnen de begroting gebleven. Uit vorige jaren waren nog 
zaden over. Er is in 2017 regelmatig plantgoed aangekocht. We kunnen de planten tegen een 
heel redelijke prijs inkopen en dat scheelt veel werk. 
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Huisvesting (SV Vijfsluizen) 
De hieronder verantwoorde kosten betreffen de huur en gebruikskosten van een volkstuin, 
waardoor we de beschikking hebben over een toilet en stromend water. Ook zijn hieronder 
kosten opgenomen voor onderhoud en kosten van kleine aanpassingen aan de nieuwe blokhut 
op Landvreugd. 
 
Publiciteit 
Hieronder zijn de kosten van hosting van de website geboekt. 
 
Drukwerk 
De hier geboekte kosten betreffen de aanschaf van visitekaartjes voor de stichting.  
 
Overige bestuurskosten 
Onder deze post zijn de bankkosten geboekt. 
 
Kosten vrijwilligers 
Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op een evaluatiebijeenkomst - gezellig en 
educatief in De Boshoek – en een kleine attentie die hierbij is uitgereikt. Ter gelegenheid van 
het vijfjarig bestaan van de stichting is aan deze attentie een iets hoger bedrag gespendeerd 
dan in andere jaren.  
 

Saldo lopend jaar 

Door hogere dan verwachte bijdragen is het jaar 2017 ondanks hogere uitgaven afgesloten 
met een positief saldo, namelijk € 223,84. Begroot was een nadelig saldo van € 190,00. 
Na het tekort van 2016 betekent dit positief saldo weer een voorzichtig herstel van het Eigen 
vermogen van de Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam.  
 


