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Balans per 31 december 2021

31-dec-21 31-dec-20 31-dec-21 31-dec-20

Materiële vaste activa Eigen vermogen 
Installaties en hekwerk 8.774€       10.328€    Eigen vermogen 16.063€    11.898€    
Inventaris en machines 2.335€       3.429€       Vervangingsreserve 10.332€    12.025€    
Lopende investeringen 7.375€       Investeringsreserve 29.775€    26.500€    

18.484€    13.757€    

Vlottende activa Schulden op korte termijn
Vorderingen -€           1.500€       Crediteuren 1.606€       311€          
Voorschotten -€           200€          
Liquide  middelen 39.291€    35.277€    

39.291€    36.977€    

57.775€    50.734€    57.775€    50.734€    

Rekening van baten en lasten over 2021

2021 2020 2021 2020
Lasten Baten 
Inleen WSD 14.000€    14.000€    Coronacompensatie gem. Boxtel -€           1.500€       
Subsidie gemeente Boxtel -14.000€   -14.000€   Giften 14.418€    9.742€       
Huisvestingskosten -€           76€            Overige baten 2.408€       €              -
Exploitatiekosten 5.981€       4.411€       
Kantoorkosten 246€          71€            
Algemene kosten 1.483€       1.296€       
Afschrijvingen 3.370€       3.602€       

Voordelig resultaat 5.747€       1.786€       

16.827€    11.242€    16.827€    11.242€    

Algemene toelichting 

Algemeen
De Stichting is opgericht per 11 september 2015. 

De stichting heeft als doel het leveren van vers voedsel aan diverse instellingen in de regio Boxtel, waaronder de 
Voedselbank Boxtel, het ondersteunen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij de reïntegratie naar 
betaald werk, educatie, en versterking van de biodiversiteit in het gebied.

Voor het uitoefenen van haar activiteiten is de stichting geheel afhankelijk van subsidies en giften.

Grondslagen voor waardebepaling en resultaatbepaling

Algemeen
Tenzij anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen de nominale waarde.

Installaties en hekwerk zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen,
gebaseerd op een verwachte levensduur voor installaties van 10 jaar en de overige materiële vaste activa van 5 jaar.

De baten  en de lasten  worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Stichting Voedseltuin Boxtel e.o.



Toelichting bij de balans van 31 december 2021
2021 2020

Installaties en hekwerk
boekwaarde begin boekjaar 10.328€             11.882€          
investeringen -€                   -€                 
afschrijving tlv rekening van baten en lasten -1.554€              -1.554€           
boekwaarde 31 december 8.774€               10.328€          

Inventaris en machines
boekwaarde begin boekjaar 3.429€               5.478€             
investering inventaris en machines 2.563€               -€                 
desinvesting -1.842€              
afschrijving tlv rekening van baten en lasten -1.816€              -2.048€           
boekwaarde 31 december 2.335€               3.429€             

Lopende investeringen
boekwaarde begin boekjaar -€                   -€                 
investering lopend jaar 7.375€               -€                 
boekwaarde 31 december 7.375€               -€                 

De lopende investeringsuitgaven hebben betrekking op de aanschaf van een koude kas.

Debiteuren
De vordering van € 1.500 per 31-12-20 betreft een bedrag dat door de Gemeente Boxtel
is toegezegd als compensatie voor de extra exploitatiekosten als gevolg van 
Corona. Dit bedrag is in 2021 ontvangen.

Eigen vermogen
boekwaarde begin boekjaar 11.898€             15.214€          
toevoeging resultaat rekening van baten en lasten 5.747€               1.786€             
toevoeging vervangingsreserve 1.693€               -3.602€           
toevoeging investeringsreserve -3.275€              -1.500€           
stand per 31 december 16.063€             11.898€          

Vervangingsreserve
stand per 1 januari 12.025€             8.423€             
toevoeging -1.693€              3.602€             
stand per 31 december 10.332€             12.025€          

Voor de vervanging van activa wordt gedurende de econmische levensduur van de
activa een vervangingsreserve gevormd

Investeringsreserve
stand per 1 januari 26.500€             25.000€          
toevoeging 3.275€               1.500€             
stand per 31 december 29.775€             26.500€          

Deze reserve is gevormd voor toekomstige investeringsplannen

Crediteuren

Voorgeschoten bedragen vrijwilligers 1.109€               -€                 
Installatiebedrijf Baaijens 484€                  242€                
Hamont Horeca -€                   56€                  
Bankkosten 13€                     13€                  
stand per 31 december 1.606€               311€                



Toelichting bij de rekening van baten en lasten over 2021

Afschrijvingen
2021 2020

Afschrijving installaties en hekwerk 1.554€               1.554€             
Afschrijving inventaris en machines 1.816€               2.048€             

3.370€               3.602€             
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