
Jaarverslag 2020 Stichting Boodschappenkast Zuidplas 

In de periode maart 2020 t/m december 2020 heeft Stichting Boodschappenkast Zuidplas in totaal 44 

huishoudens voorzien van hulp door middel van voedingsmiddelen. Gemiddeld waren dit 25 tot 30 

gezinnen per week.  

Naast de donaties in geld, is het merendeel van de donaties in voedingsmiddelen ontvangen vanuit 

particulieren, bedrijven, organisaties en kerkelijke instellingen.  In 2020 betrof dit ongeveer 80% van 

alle donaties.  

Balans per 31 december 2020 

Activa  

Bankrekening €1282,50 

Kas €195,40 

  

Totaal Activa €1477,90 

  

Passiva  

Eigen vermogen €1477,90 

  

Totaal Passiva €1477,90 

 

Resultatenrekening 2020 

Opbrengsten  

Donaties €7147,30 

Bijdrage Oranjefonds €1.310,00 

  

Kosten  

Inkoop voedingsmiddelen €6359,22 

Oprichten stichting €620,18 

Bankkosten €0,01 

  

Resultaat €1477,90 

 

 

Toelichting: 
 
Algemeen: Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen de 
nominale waarde. 
 
Resultaat bepaling: Met inachtneming van het voorafgaande wordt het resultaat bepaald als het 
verschil tussen de baten en de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten, gewaardeerd tegen de 
historische uitgaafprijs. 
 
Verwerking resultaat: Het saldo van de baten en lasten is toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit 
resultaat wordt gebruikt om de activiteiten voort te zetten in het komende jaar.  
 
 



Toelichting Balans: Activa 
Bankrekening: Het bedrag wat per 31december2020 op de bankrekening staat 
 
Kas: Het totaal bedrag in kas per 31 december 2020 
 
Toelichting Balans: Passiva 
 
Eigen vermogen: Het positieve resultaat van 2020 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
 
 
Toelichting resultatenrekening: 
Opbrengsten: 
 
Donaties: donaties van particulieren, bedrijven, organisaties en kerkelijke instellingen. 
 
Bijdrage Oranjefonds: Bijdrage in de gemaakte kosten van het oranjefonds voor de periode tussen 30 
maart 2020 tot en met 14 juni 2020, voor zover deze niet voorzien waren door andere donaties. 
 
Kosten: 
Inkoop voedingsmiddelen: Inkoop van diverse voedingsmiddelen om de klanten te voorzien van 
voldoende voedingsmiddelen.  
 
Oprichting stichting: dit betreft eenmalige kosten gemaakt voor het oprichten van stichting 
Boodschappenkast Zuidplas. Notariskosten €570,18 en inschrijving bij de kamer van Koophandel 
€50,-. 
 
Bankkosten: kosten voor het gebruik van de bankrekening. 


