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Inleiding: Armoede in Nederland      
In Nederland spreken we van armoede wanneer mensen het gangbare consumptieniveau dat normaal 
is voor onze samenleving niet kunnen bereiken. Ze kunnen bijvoorbeeld geen kwalitatief voedsel kopen 
of deelnemen aan sociale activiteiten. Het CBS hanteert een grens van minimaal € 1.020 p.m. voor een 
alleenstaande en € 1.920 p.m. voor een gezin met twee kinderen. Onder deze inkomensgrens is er 
kans op armoede. In 2014 moest één op de tien huishoudens rondkomen van een inkomen onder deze 
inkomensgrens. Dat komt neer op 734.000 huishoudens. Armere huishoudens wonen vooral in grotere 
steden. Ook zijn ze oververtegenwoordigd in kleinere gemeenten in het noordoosten en in Flevoland. 
Huishoudens in Rotterdam hebben de grootste kans op armoede. In 2013 had bijna een op de vijf 
Rotterdamse huishoudens een laag inkomen. Eén op de acht kinderen groeit op in relatieve armoede. 
Het waren 421.000 kinderen in 2014.1 (In 2013 telde Nederland 400.000 arme kinderen). Ruim 10% 
van de Nederlandse huishoudens is arm. In Rotterdam is dit percentage 23% (= 25.550 kinderen tot 18 
jaar.) 
     
1 http://www.nu.nl/weekend/4185176/zo-ziet-armoede-in-nederland-eruit.html
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Missie
Viktor Vitamientje wil ervoor zorgen dat ook ouders in geldnood hun kinderen een gezonde toekomst kunnen bieden. 
Om ervoor te zorgen dat deze kinderen voldoende vitamines binnenkrijgen, voorziet Viktor Vitamientje gezinnen in geld-
nood van voldoende groente en fruit.
      
Visie      
Ieder kind heeft recht op voldoende voldoende vitamines waarmee het fysiek en geestelijk gezond op kan groeien. Een 
kind ontwikkelt zich tot en met ongeveer het 18e levensjaar enorm. Zowel fysiek als geestelijk verandert er veel in deze 
jaren. Voldoende vitamines dragen onder andere bij aan een goede weerstand, sterke botten, het functioneren van 
organen, energie en concentratie. Daarnaast zorgt het voor een kleinere kans op ziekte of is het al voldoende om een 
ziekte de baas te worden.
      
Wanneer een kind vanaf het begin gezonde eetgewoontes aanleert, zal het ook later gezondere eetkeuzes maken. 
Tegenwoordig is één op de acht kinderen te zwaar. Slechts 1 procent van de kinderen tussen de 7 en 19 jaar eet de 
aanbevolen hoeveelheid groente en slechts 5 procent eet de aanbevolen hoeveelheid fruit. Viktor Vitamientje vindt dit 
zorgwekkend en wil daar wat aan veranderen.
      
Doelstellingen      
Viktor Vitamientje heeft op de lange termijn het doel om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met kinderen in geldnood 
voldoende groente en fruit hebben. Op dit moment zijn de groente- en fruitpakketten alleen nog beschikbaar voor gezin-
nen in Rotterdam. De organisatie ontwikkelt zich nog op velerlei vlakken zoals organisatorisch, logistiek, communicatief 
en fondsenwervend.
      
Doelgroep      
Viktor Vitamientje richt zich op gezinnen met kinderen van 6 maanden tot 16 jaar wiens ouders onder bewind en/of  in 
de schuldensanering zitten. Alleen gezinnen die net buiten de boot vallen bij de Voedselbank en andere gemeentelijke 
voorzieningen, en hier dus geen pakket van ontvangen, komen in aanmerking.
      
Ontstaansgeschiedenis Stichting Viktor Vitamientje    
Oprichter Radka Kuijpers kwam in 2015 in contact met een jong gezin met een zoontje die moest rond komen van € 85 
per week. Daardoor kochten ze vaak goedkope, minder gezonde producten en kreeg hun zoon onvoldoende vitamines. 
Radka voelde zich bewogen door hun situatie en besloot om hen wekelijks te ondersteunen met een groente- en fruit-
pakket. Met Stichting Viktor Vitamientje wil zij dat voor mensen in dezelfde situatie mogelijk maken.
      
Werkwijze      
Via internet kunnen gezinnen (of wellicht ook mensen in hun omgeving) zich aanmelden voor het ontvangen van een 
wekelijks groente- en fruitpakket. Stichting Viktor Vitamientje neemt vervolgens contact op met het gezin en maakt een 
afspraak om langs te komen. Stichting Viktor Vitamientje maakt dan kennis met het gezin en kijkt met hen naar ‘bewijs’ 
dat aantoont dat zij in de schuldsanering zitten en niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen. Daarna gaat 
Stichting Viktor Vitamientje op zoek naar een sponsor die zij kunnen matchen aan het gezin. Stichting Viktor Vitamientje 
brengt de donateur en het gezin met elkaar in contact zodat er verbinding kan ontstaan. Het gaat namelijk niet alleen 
om de financiële hulp, maar ook om het sociale belang dat voor beide partijen kan gelden. De betrokkenheid bij elkaar 
is groter. Veel gezinnen in nood schamen zich en praten niet over hun problemen. Er heerst een groot taboe op deze 
stille armoede. Stichting Viktor Vitamientje hoopt dat het contact tussen donateur en het gezin uitgroeit tot een vertrou-
wensrelatie die een positieve uitwerking heeft op de gezinssituatie.
      
Om een groente- en fruitpakket te ontvangen is het verplicht dat het gezin openstaat voor contact met de donateur, mini-
mum is om bijvoorbeeld vrienden te zijn op Facebook. Daarnaast moet het gezin Viktor Vitamientje ‘liken’ op Facebook, 
de tas van Viktor Vitamientje dragen en af en toe een foto plaatsen van van iets dat ze hebben gedaan met de groente 
of fruit, bijvoorbeeld een recept plaatsen.
      
Het gezin geeft aan wat een goede plek in hun omgeving is om groente en fruit te kopen. Stichting Viktor Vitamientje 
legt contact met deze winkel en maakt met de winkel afspraken. Stichting Viktor Vitamientje betaalt de groente- en 
fruitpakketten voor de eerste weken vooruit en het gezin krijgt afhaalbonnen voor ca. 6 weken. Het gezin haalt wekelijks 
z’n eigen pakket waarbij het de afhaalbon inlevert. De winkel bewaart de afhaalbon met daaraan de kassabon geniet. 
Stichting Viktor Vitamientje komt vervolgens weer langs om de bonnen op te halen en betaalt opnieuw voor een aantal 
weken.
               
 



5www.viktorvitamientje.nl

Bestuursverslag      
Viktor Vitamientje heeft een bestuur bestaande uit Marleen Verhulst (secretaris), Mirjam Mirjam Borgdorff (penning-
meester), Marije Companjen (lid) en Radka Kuijpers (voorzitter). De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd dor 
Radka Kuijpers en daarnaast voert Dorith Ravelli backoffice werkzaamheden uit. De stichting heeft de ANBI status.
      
Fondsenwerving en communicatie      
Viktor Vitamientje gebruikt de website www.viktorvitamientje.nl, Facebook en een e-mailnieuwsbrief om mensen op de 
hoogte te brengen over het werk van de stichting. Tot en met januari 2015 was dit een persoonlijke nieuwsbrief vanuit 
Radka, maar wordt een meer algemene nieuwsbrief en een nieuwsbrief voor sponsors. Daarnaast krijgen ontvangers 
van een tas ook een nieuwsbrief met daarin recepten, weetjes en praktische zaken rondom het ophalen van groente en 
fruit en tips voor het onderhouden van contact met de sponsor.
     
Fondsenwervende acties tot nu tot toe:      
Aanvraag Stichting Kinderpostzegels - afgewezen   
Brief diverse grote bedrijven - geen respons
Brief naar familie en vrienden (102 gezinnen) -  9 sponsors en 11 eenmalige giften

Op de website staan een paar donatieopties. Je kunt eenmalig een zelfgekozen bedrag overmaken of wekelijks een 
gezin ondersteunen met € 10, € 15 of € 20.
Men kunt ook diverse producten kopen via de webshop en het uitgegeven bedrag verhogen met zelfgekozen donatie.
   
Basisschool CBS Boterdorp - Vanuit de drie voorstellen die zijn gedaan is een combinatie gekozen. Viktor Vitamientje 
is het project van de school geworden. Kinderen doneren in een donatiepotje.
Het bedrag dat sponsors/donateurs  geven komt volledig ten goede aan groente- en fruitpakketten. Grote eenmalige 
donaties worden gebruikt voor kosten zoals de website, administratie en dergelijke.
         
Ondersteuning 2015     
In het eerste halfjaar van de stichting hebben 38 gezinnen zich aangemeld voor een groente- en fruitpakket. Eind 2015 
ontvingen 13 gezinnen wekelijks een pakket.       
Het bestuur keurt de jaarrekening goed.
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INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG
===============================================

I FINANCIEEL VERSLAG       

 1. Opdracht        
 2. Financiële positie       
 3. Resultaten        

II JAARREKENING        

  A. Balans per 31 december 2015      
  B. Staat van baten en lasten over 2015     
  C. Toelichting:
   a. Toelichting op algemene zaken     
 ● Algemeen
 ● Doelstelling
 ● Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
 ● Reserve
   b. Toelichting op de balans      
   c. Toelichting op de staat van baten en lasten    

III Overige gegevens        

 1. Begroting jaar 2016                                 

1. Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 alsmede de overige gegevens van de stichting Viktor Vitamien-
tje te Rotterdam samengesteld, een en ander op basis van de ons verstrekte gegevens en in overeenstemming met 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening 
zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

In dit financieel verslag 2015 is naast de financiële positie en enige beknopte analyses van de resultaten, de jaarreke-
ning 2015 opgenomen. 

2. Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij het navolgende overzicht, geba-
seerd op de gegevens uit de jaarrekening.

31-12-2015
    
Middelen op lange termijn:
Continuïteitsreserve  € 2.652

Vastgelegd op lange termijn:   
Materiële vaste activa   

Werkkapitaal €2.652

Kortlopende schulden € 220

Aangewend voor: € 2.872

Vorderingen        
Liquide middelen € 2.872
    
Saldo beschikbare middelen € 2.872
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3. Resultaten
          Realisatie 2015     Begroot 2015
     € %   € %
    __________ __________ __________ __________
Giften van particulieren    6.204 55%   - 0%
Giften van organisaties/bedrijven  5.090 45%   - 0%
Rentebaten    - 0%   - 0%
    __________ __________ __________ __________

Som der baten    11.294  100%      - 0%
    __________ __________ __________ __________  

Besteed aan doelstelling  1.590 14%   - 0%
Organisatiekosten   7.002 62%   - 0%
Rentelasten en overige lasten  50 1%   - 0%
    __________ __________ __________ __________

Som der lasten    8.642 77%   - 0% 
    __________ __________ __________ __________

Saldo     2.652    - 
     ==========  ========== 

3.1 Resultaatanalyse

Het verschil tussen de realisatie en de begroting over het jaar 2015 kan als volgt worden toegelicht:

            €
         __________

Factoren waardoor het resultaat hoger is dan de begroting:

Hogere giften van particulieren      6.204
Hogere giften van organisaties/bedrijven     5.090
         __________
 
         11.294
         __________
            
Factoren waardoor het resultaat lager is dan de begroting:

Hogere lasten doelbesteding      1.590
Hogere organisatiekosten      7.002
Hogere rentelasten       50
         __________

         8.642
         __________

Per saldo ontstaat een hoger dan begroot resultaat   2.652
         ==========

3.2 Toelichting resultaatanalyse

Algemeen

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 2.652 
Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van oprichting, opbouw van fondsenwerving en werken aan het vergroten van 
de naamsbekendheid. De (samenstelling van de) lasten zijn dit jaar daarom nog uit verhouding ten opzichte van de 
baten. Voor komend jaar wordt verwacht dat deze verhouding zich zal herstellen.
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Jaarrekening 2015

A. Balans per 31 december 2015
(Na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

 ● Kantoorinventaris   -
       _______

Totaal vaste activa     -

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

 ● Vorderingen en overlopende activa -

Liquide middelen
    

 ● Liquide middelen   2.872
       _______

Totaal vlottende activa     2.872
       ________

Totaal activa      2.872
       ========

PASSIVA

Reserve

 ● Continuïteitsreserve    2.652
       _______

       2.652
Kortlopende schulden en  overlopende passiva

 ● Crediteuren    220
 ● Overige schulden en overlopende passiva -
       _______
 
       220
       ________

Totaal       2.872
       ========

B. Staat van baten en lasten over 2015
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       2015 Begroot 
     __________ __________
       € €
     __________ __________
Baten
Giften van particulieren    6.204  -
Giften van organisaties/bedrijven  5.090  -
Rentebaten     -  -
     __________ __________

Som der baten     11.294  -
     __________ __________

Lasten          
Besteed aan doelstelling   1.590  -
Organisatiekosten    7.002  -
Rentelasten     50  -
     __________ __________

Som der lasten     8.642  -
     __________ __________

Resultaat     2.652  -
     ========== ==========

Toekenning/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve    2.652  -
     ========== =========
C.a. Toelichting op algemene zaken

1.  Algemeen
De stichting is opgericht op 25 juni 2015. 

2. Doelstelling 
De stichting heeft als doel het verzorgen van groente en fruit voor ieder kind met ouders in (geld)nood en het verrichten 
van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organisatie.
De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

3.  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts verantwoord 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verantwoord indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Actie-opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Nalatenschappen worden ver-
antwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten worden ontvangen.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen 
bepaald op basis van de verwachte economische levensduur.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is van een bijzon-
dere waardevermindering.

De grondslagen voor de financiële verslaggeving zijn niet gewijzigd. 

4.  Reserve
De reserve wordt gedefinieerd als de som van de bezittingen minus de som van de verplichtingen met het oogmerk de 
continuïteit van de Stichting te dienen.
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C.b. Toelichting op de balans
Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt:
   
     Kantoor-
     Inventaris Totaal
     __________ __________

Boekwaarde per 1 januari   -  -
Aanschaffingen     -  -
Afschrijvingen     -  - 
     __________ __________

Boekwaarde per 31 december   -  -
     ========== ==========

De materiële vaste activa worden aangewend voor de bedrijfsvoering. Investeringsuitgaven groter dan € 450,- worden 
geactiveerd. Alle investeringen worden in 5 jaar (20% per jaar) afgeschreven.

C.b. Toelichting op de balans
             2015
       __________
        €
       __________
Vorderingen en overlopende activa 

Nog te ontvangen giften     -
Nog te ontvangen rente     -
Overige vorderingen en overlopende activa  -
       __________

       -
       ========== 
Liquide middelen
Kas       -
NL02 RABO 0305 1202 12       2.872
       __________

       2.872
       ==========
Reserve
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari     -
Resultaatbestemming     2.652
       __________

Stand per 31 december     2.652
       ==========

C.b. Toelichting op de balans
Conform de VFI-richtlijn “Financieel Beheer Goede Doelen” mag een continuïteitsreserve worden aangehouden van 
maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
Het Bestuur acht de vorming van een continuïteitsreserve noodzakelijk voor de dekking van de risico’s op korte termijn 
en om zeker te stellen dat Viktor Vitamientje ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
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De hoogte van de kosten van de werkorganisatie zijn als volgt berekend:
             2015
       __________ 
       € 
       __________

Personeelskosten         325
Huisvesting kosten      -
Marketing- & Communicatiekosten      2.848
Algemene organisatiekosten     3.829
       __________
 
Totaal        7.002
       ==========

X 1.5               10.503
       ==========

De continuïteitsreserve blijft binnen de grenzen van de VFI-richtlijn “Financieel Beheer Goede Doelen”

Kortlopende schulden

Crediteuren       220
Overige schulden en overlopende passiva   -
        __________
Totaal        220 
        ==========
Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen algemene organisatiekosten   -
Nog te betalen marketingkosten     -
Vooruit ontvangen bedragen     - 
        __________
        -
        ==========
Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Stichting heeft geen verplichtingen die niet uit de balans blijken.

C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten
       2015 Begroot 
      __________ __________ 
       € € 
      __________ __________

Giften van particulieren    6.204  -
Giften van organisaties/bedrijven  5.090  -
Rentebaten     -  -
      __________ __________

Som der baten     11.294  -
      ========== ==========

Voedsel      727  -
Vitamientjes      230  -
Tasjes      273  -
Overige kosten met betrekking tot doelstelling   
      360  -
     __________ __________



12 JAARVERSLAG 2015

Besteed aan doelstelling   1.590  -
     ========== ==========

Algemene organisatiekosten
 
Personeelskosten   
Opleidingskosten personeel   325    -
Overige personeelskosten   -  -
     __________ __________

      325  -
     ========== ==========
Huisvestingskosten
Huur- en servicekosten    -  -
Energie      -  -
Schoonmaakkosten    -  -
Overige huisvestingskosten   -  -
     __________ __________

      -  -
     ========== ==========
C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten
        2015 Begroot 
       __________ __________
        € €
       __________ __________
Marketing- & Communicatiekosten 
Reclame/advertentiekosten    1.989  -
Congressen       -  -
Overige marketing & communicatiekosten   859  -
       __________ __________
        2.848  -
       ========== ==========
Algemene organisatiekosten 
Telefoon en porti      362  -
Administratiekosten       -  -
Juridische kosten      641  -
Automatiseringskosten      1.101  -
Bank- en girokosten      29  -
Kantoorkosten       292  -
Drukwerk       1.354  -
Contributies en abonnementen     50  -
Overige        -  -
       __________ __________
        3.829  -
       ========== ==========

       __________ __________
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Algemene organisatiekosten      7.002  -
       ========== ==========
Rente banken       -  -
Rente lening O/G      50  -
Overige rente lasten      -  -
       __________ __________

Rentelasten       50  -
       ========== ==========

       __________ __________

Som der lasten       8.642  -
       ========== ==========

Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat
In de statuten is geen bijzondere bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat. 

Resultaatbestemming
Het resultaat over het jaar 2015 word derhalve toegevoegd aan de continuïteitsreserve van de Stichting. In de toelich-
ting op de balans is dit gespecificeerd.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de Stichting.
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Bijlage: begroting 2016

 Baten           2016
       __________  
        € 
Giften van particulieren      13.500
Giften van organisaties/bedrijven    12.500
Rentebaten       -
       __________

Som der baten       26.000
       ==========

Lasten         2016
       __________  
        € 
Besteed aan doelstelling     16.000
Algemene organisatiekosten     10.000
Rentelasten       -
       __________

Som der lasten       26.000 
       ==========
Saldo         0 
       ==========

Besteed aan doelstelling in % van som der baten 62%

Organisatiekosten in % van som der baten  38%
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