JAARREKENING, JAARVERSLAG & BEGROTING

Hoewel Stichting Foodprint formeel is opgericht in februari 2016 hebben er geen transacties
plaatsgevonden in 2016 tot en met eind 2020. Pas per eind 2020 heeft er activiteit
plaatsgevonden. De stichting heeft vervolgens verder vorm gekregen in 2021 en zijn diverse
rekeningen (met name kosten voor illustraties, proefdrukken, juridische kosten en website
kosten) gefinancierd uit eigen middelen.
Hieronder is een verkorte (voorlopige) jaarrekening opgenomen voor aankomend boekjaar
eindigend op 31 December 2021 en een begroting van 2022 waarin tevens de project
begroting is opgenomen.
Dit verslag is opgemaakt alleen voor fondswerving doeleinden en heeft puur als doel om
inzicht te geven in de transacties van het afgelopen jaar en om informatie te verschaffen
waaraan projectgelden in 2022 besteed zullen worden. Gezien 2020 een nihil aantal
transacties hebben plaatsgevonden is er geen jaarrekening gedeponeerd. Dit zal in 2021
voor het eerst plaatsvinden.
De voorlopige jaarrekening is opgemaakt op basis van Nederlandse verslaggevingsrichtlijnen
(RJ650) voor fondswervende instellingen.
Ter bevestiging, het bestuur is onbezoldigd en conform de ANBI-reglementen ontvangt het
bestuur alleen een onkosten-/ reisvergoeding.

Verkorte voorlopige jaarrekening
Inkomsten

Beknopte toelichting (voorlopige) inkomsten 2021 - begroting: alle bestedingen in 2021 zijn
opgebracht door de twee oprichters (Twan en Liesbeth). Naast een donatie hebben beide
oprichters donaties ‘in kind’ ingebracht zijde gewerkte uren in 2020 en 2021 (circa 1500
uur). Echter zijn deze onbezoldigd, en derhalve niet in de jaarrekening opgenomen.

Beknopte toelichting (voorlopige) inkomsten 2022 - budget: naast de gewenste bijdrage van
fondsen verwachten we andere bijdragen in de vorm van subsidies (overheden/ en lokale
gemeenten) en andere donaties van derden. Deze bijdragen zijn in aanvraag. Daarnaast
verwachten we inkomsten vanuit onze producten, door het verkopen van onze illustratie
boeken en verhalende receptenbundel en vanuit onze evenementen.
Bestedingen

Beknopte toelichting (voorlopige) bestedingen 2021 - begroting: 2021 is een start up jaar
geweest en dit kenmerkt zich met name in bijvoorbeeld beheer en administratiekosten
maar ook opstart kosten ten aanzien van de eerste illustraties die zijn gemaakt, website &
platform kosten en print/drukwerk (proefdrukken).
Beknopte toelichting (voorlopige) bestedingen 2022 - budget: een aantal kosten zullen in
2022 ongeveer gelijk blijven als in 2021, zoals bijvoorbeeld IT-beheer kosten van onze
website, bankkosten en kosten fondsenwerving (lidmaatschap subsidiecloud). Aangezien in
2021 voor het eerst een jaarrekening opgemaakt zal worden (inclusief accountantscontrole)
zijn hiervoor kosten begroot. Dit is inclusief mogelijke separate projectverantwoording/
audits afhankelijk van de vereisten van onze financiers.
De bestedingen aan de doelstelling vallen in een aantal categorieën, te weten: 1) kosten
auteur, chef-kok, webdesignbureau en illustrator. Hoewel ze allen erg enthousiast zijn over
ons initiatief en graag willen bijdragen hebben ze een raming doorgegeven van verwachte
uren tegen een gereduceerd tarief. We zijn met diverse uitgeverijen in gesprek en indien we
voorfinanciering kunnen verkrijgen, kunnen we deze kosten omlaag brengen (of een
commissie per oplage – dit hangt af van de samenwerkende partij). Met de kennis van nu is
er een stelpost (voorlopige raming uren x tarief opgenomen).
Print en drukwerk hangt ook af van de samenwerkingsvorm. Onze voorkeur gaat uit naar
een uitgeverij die onze receptenbundel wil uitbrengen en Stichting Foodprint een
percentage van elk verkocht boek als bate mag opnemen. Aangezien ons eerste product

(prentenboek) toch print en drukkosten met zich meebracht (met name stel kosten – welke
eenmalig zijn) is hier ook een post voor begroot.
De financiering zal met name gebruikt worden om onze tweede product – de
receptenbundel te produceren in 2022 en de website verder vorm te geven en de snack te
lanceren. Alle (financiële) middelen welke we weten behouden (dus bijvoorbeeld door
gunstige afspraken met uitgeverijen, ZZP’ers (illustrator, schrijver, webdesignbureau) draagt
positief bij aan onze reserves voor 2023. Deze wensen we aan te wenden aan bijvoorbeeld
foodcamps bij de boer welke een logisch vervolg vormt van de receptenbundel en
prentenplaat.
Balans

Beknopte toelichting (voorlopige) balans: gezien de startfase van de stichting en het aantal
transacties is een (zeer) vereenvoudigde (voorlopige) balans opgenomen. Mogelijk kiest de
directie ervoor om bijvoorbeeld een aantal kosten te activeren en op te nemen als activa in
plaats van verantwoording middels de bestedingen. Deze keuzes zullen later in het jaar
worden genomen in overleg met de accountant.
Voor nu betreffen de belangrijkste posten de kaspositie (bank) en de reserves. In 2020
hebben beide initiatiefnemers een start kapitaal gestort – dit betreft de kaspositie van 2020.
De reserves is een resultante van de positie van het voorgaande jaar minus de bestedingen.
De directie/ bestuur streeft ernaar een gezonde reservepositie te onderhouden om a) de
continuïteit van de stichting te waarborgen en b) nieuwe activiteiten en producten op te
zetten in de toekomst.
Beknopte toelichting balans 2022 (begroting): ter toelichting, Foodprint heeft geen
contracten, geen huur pand en/of andere eigendommen. Alle hardware, zoals laptops zijn
persoonlijk eigendom van het bestuur en vrijwilligers. Facturen worden binnen 14 dagen
betaald waardoor er weinig overlopende posten of schulden ontstaan per jaareinde (ook
het resultaat van de geringe aantal transacties). Als laatste, in lijn met de visie van Foodprint
– gaat Foodprint duurzame relaties aan met al haar afnemers en relaties. Van Triodos tot
een duurzame drukkerij.

Governance
De twee oprichters hebben bewust voor het maatschappelijk karakter van een stichting
gekozen (in plaats van bijvoorbeeld een andere rechtsvorm). Dit houdt ook in dat alle
gelden en middelen in de stichting zullen blijven en daarnaast bestedingen moeten worden
gecontroleerd middels een twee ogen principe. Bestuur en directie controleren elkaar.
Liesbeth, accountant van beroep heeft jarenlang ervaring met het controleren van
stichtingen (o.a Cordaid, Oxfam Novib), zowel het controleren van de jaarrekening (op basis
van RJ650 grondslagen) alsmede het controleren van project verantwoordingen waarbij
financiers door middel van rapportages (zowel financieel als operationeel) op de hoogte
blijven van de voortgang. Twan, oorspronkelijk duurzaamheid adviseur van beroep heeft
ervaring met het opstellen van voortgangsrapportages. Deze processen (interne controle)
zullen dit jaar worden geformaliseerd en worden goedgekeurd door het bestuur.
Bestuur en directie zijn momenteel in functie. Ons derde bestuurslid wordt Julia van
Beuningen, natuurmens en pleitbezorger van betrokken aandeelhouderschap. Formalisatie
zal wordt zsm afgerond.

