
Jaarverslag 2016 1

www.viktorvitamientje.nl

Jaarverslag 
2016



www.viktorvitamientje.nl 2



3

Armoede blijkt een heel subjectief begrip in een rijk land zoals Nederland. Fysieke 
armoede (geen dak boven je hoofd hebben of honger of kou moet lijden) komt hier 
niet of nauwelijks voor.

De statistieken over kinderen in armoede geven een ander beeld. Een op de acht 
kinderen groeit op in relatieve armoede. Het waren 421.000 kinderen in 2014. En 
het aantal kinderen in langdurige armoede is zelfs met 14 procent gestegen in 2015.
In iedere schoolklas zijn dat toch drie kinderen.
Het is in Nederland gelukkig niet zo dat als je voor een dubbeltje geboren wordt, je 
dan nooit een kwartje kunt worden. Maar het is wel zo dat kinderen die uit gezin-
nen met een laag inkomen komen, later een grotere kans hebben ook zelf een laag 
inkomen te krijgen. Het is iets dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. 

Inleiding: 
Armoede in Nederland

Jaarverslag 2016
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Viktor Vitamientje wil ervoor zorgen dat ook ouders met 
een laag inkomen hun kinderen een andere, gezonde 
toekomst kunnen bieden. Stichting Viktor Vitamientje 
helpt hierbij door wekelijks gratis groenten en fruit te 
geven. 
Sinds een jaar bestaat Stichting Viktor Vitamientje. De 
stichting geeft wekelijks groenten en fruit aan 45 gezin-
nen met kinderen in Rotterdam. Het gaat om gezinnen 
die veelal in de schuldsanering zitten en net buiten de 
boot vallen voor de voedselbank of andere gemeentelij-
ke voorzieningen. 
In 2016 heeft Stichting Viktor Vitamientje er aan bijge-
dragen dat de toekomst van de kinderen uit deze 45 
gezinnen er iets positiever uitziet. 
Niet alleen door wekelijks bij te dragen aan hun gezonde 
voeding, maar ook door de ouders te ontlasten met de 
zorg “wat ga ik mijn kinderen te eten geven”. Door deze 
twee factoren komt er meer rust in een gezin en daar-
van uit kan gewerkt worden aan een betere toekomst. 
Hoe? Door dat kleine beetje financiële support is er iets 
minder financiële stress, daardoor meer rust in huis en 
meer ruimte voor het kind. Bijvoorbeeld om te leren en 
huiswerk te maken en voor de ouder net dat beetje rust 
waardoor er meer ruimte is om voor te bereiden op het 
zoeken en vinden van een baan.
      

 Doelstellingen     
 
Viktor Vitamientje heeft op de lange termijn het doel om 
ervoor te zorgen dat alle gezinnen met kinderen in geld-
nood voldoende groente en fruit hebben. Op dit moment 
zijn er groenten- en fruitpakketten beschikbaar voor 77 
kinderen in Rotterdam en Vlaardingen.   

 Doelgroep    

Viktor Vitamientje richt zich op gezinnen met kinderen 
van 4/6 maanden (vanaf het moment dat ze met groen-
ten- en fruithapjes beginnen) tot 16 jaar, wiens ouders 
onder bewind en/of in de schuldsanering zitten. Alleen 
gezinnen die net buiten de boot vallen bij de Voedsel-
bank 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, dat moest rondkomen 
van € 85 per week. Daardoor kochten ze vaak goed-
kope, minder gezonde producten en kreeg hun zoontje 
onvoldoende vitaminen binnen. Radka voelde zich 
bewogen door hun situatie en besloot om hen wekelijks 
te ondersteunen met een groenten- en fruitpakket. Met 
Stichting Viktor Vitamientje wil zij dat voor mensen in 
dezelfde situatie mogelijk maken.     
  

 Werkwijze     
 
In 2016 heeft de stichting geleidelijk aan een nieuwe 
werkwijze ontwikkeld.
Al voor de zomervakantie merkten we dat we tegen 
administratieve en logistieke problemen aan liepen.
Als een Viktor Vitamientje klant met een afhaalbon 
groenten en fruit bij een supermarkt kocht, waren we 
daar al eerder geweest om deze aankoop vooraf te be-
talen, zodat er een tegoed aanwezig was voor onze klan-
ten. Daarna kwamen we eens in de paar maanden weer 
bij de supermarkt terug, om de gebruikte afhaalbonnen 
weer op te halen. Vervolgens moesten we alle afhaal-
bonnen verwerken en de kassabonnen per ontvanger in 
een overzicht zetten. 
Deze werkwijze was heel bewerkelijk, zeker toen ons 
klantenbestand ging groeien.

In september en oktober 2016 zijn we daarom met 
(bijna) alle klanten overgestapt naar officiële waarde-
bonnen van supermarkten Jumbo, Plus, Hoogvliet en 
Albert Hein. Onze eigen waardebonnen van Stichting 
Viktor Vitamientje laten maken, bleek op dat moment 
niet mogelijk. De kassasystemen van de supermarkten 
vormen de bottleneck. 
Door de waardebonnen van de supermarkten te gebrui-
ken, heeft de backoffice van Stichting Viktor Vitamientje 

 Missie & Visie
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minder werk en scheelt het ons veel reistijd (en daarmee 
geld), we kunnen de waardebonnen namelijk in grote 
oplage bestellen bij de winkels. Ook voor klanten van 
Viktor biedt deze manier voordeel van anonimiteit. 

Maar elk voordeel heeft zijn nadeel – merken we - de 
kleine lokale ondernemer (de groenteboer) wordt op 
deze manier helaas buitengesloten en daarmee komt 
een verbinding tussen een klant en een groenteboer dan 
ook niet tot stand. 
Anonimiteit wordt door een klant van Viktor Vitamien-
tje vaak wel gewaardeerd, maar de stille (onzichtbare) 
armoede wordt daarmee niet door anderen opgemerkt. 
Hier schuilt voor Viktor Vitamientje dus nog ruimte voor 
aanpassing. In 2017 willen we ons daar meer op richten 
en op zoek gaan naar oplossingen. 

 Nieuwe werkwijze
Via internet kunnen ouders, die in een financieel slechte 
situatie zitten, hun gezinnen aanmelden voor het ont-
vangen van wekelijks gratis groenten en fruit. 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 hun 
financiële situatie zorgelijk is, ze onder bewind staan 
en/of in de schuldsanering zitten en niet in aanmerking 
komen voor andere voorzieningen (zoals voedselbank). 
Het gezin geeft aan wat een goede plek in hun omge-
ving is om groenten en fruit te kopen. Het gezin krijgt 
(per post) de waardebonnen, voor ca. 6 weken, van de 
desbetreffende winkel. Het gezin haalt wekelijks z’n ei-
gen groenten en fruit, waarbij het de waardebon inlevert. 
Ter controle sturen ze ons een kassabon (of een foto 
ervan) per WhatsApp. 
        
        

 Bestuursverslag     
 
Viktor Vitamientje heeft een bestuur bestaande uit 
Marleen Verhulst (secretaris), Mirjam Borgdorff (pen-
ningmeester), Marije Companjen (lid) en Radka Kuijpers 
(voorzitter). De dagelijkse werkzaamheden worden uit-
gevoerd door Radka Kuijpers en daarnaast voert Dorith 
Ravelli backoffice werkzaamheden uit. 
De stichting heeft de ANBI status. 
  

 communicatie    
  
Viktor Vitamientje gebruikt de website www.viktorvita-
mientje.nl, Facebookpagina en een e-mailnieuwsbrief 
om mensen op de hoogte te brengen over het werk van 
de stichting, recepten, weetjes, praktische zaken rond-
om het ophalen van groenten en fruit en besparingstips. 
Via Facebook verspreid de stichting ook belangrijke 
onderzoeken en documentatie over armoede in Neder-
land. Zo hebben de klanten ook mee kunnen kijken met 
de documentaire “Schuldig” uitgezonden op NPO in 
oktober en november. 
Ook worden via de webshop producten te koop aange-
boden. 

 Fondsenwerving    
 
Op de website staan een paar donatie opties. Men kan 
eenmalig een zelfgekozen bedrag overmaken of weke-
lijks een gezin ondersteunen met € 10, € 15 of € 20.
Men kan ook diverse producten kopen via de webshop 
en het uitgegeven bedrag verhogen met een zelfgeko-
zen donatie. Het hele aankoopbedrag komt ten goede 
van de ontvangende gezinnen.

In juni 2016 is het project met Basisschool CBS Boter-
dorp afgerond. Kinderen werden door de leerkrachten en 
de materialen, speciaal ontwikkeld door Viktor Vitamien-
tje, gestimuleerd om kleingeld te doneren in een dona-
tiepotje. In elke klas stond 1 donatiepotje. De opbrengst 
was 150 euro.
Donatiepotjes bij een groenteboer en sportvereniging 
Excelsior, hebben in 2016 1231 euro opgebracht.

In september 2016 startte de stichting met actieve fond-
senaanvraag.  

2017
Zoals eerder gezegd richten we ons in 2017 op:

het zoeken naar oplossingen om onze gezinnen  
toch te kunnen verbinden aan een supermarkt/
groenteboer.
fondswerving - om nog meer kinderen te 
kunnen helpen aan gezonde voeding, meer vers  
groenten en fruit dagelijks op tafel.
het oriënteren op volkstuintjes, om zo groenten  
en fruit (zelf) te kweken en waar de mensen die 
het nodig hebben eerst samen aan het werk 
kunnen gaan om vervolgens samen van de oogst 
te genieten.

1.

2.

3.

Het bestuur keurt de jaarrekening goed. 
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        Stichting Viktor Vitamientje
        t.a.v. R. Kuijpers
        Annastraat 2c
        3062 KA Rotterdam     
 

        Capelle aan den IJssel, 9 mei 2017

 Geachte bestuur,
Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

1. Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 alsmede de overige gegevens van de stichting Viktor Vita-
mientje 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 2016 is naast de financiële positie en enige beknopte analyses van de resultaten, de jaarre-
kening 2016 opgenomen. 

2. Financiële positie
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij het navolgende overzicht, 
gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.
     
         31-12-2016  31-12-2015
         __________  __________
         €   €
         __________  __________
Middelen op lan ge termijn:
Continuïteitsreserve        4.989   2.652

Vastgelegd op lange termijn:   
Materiële vaste activa       -   -
         __________  __________

Werkkapitaal        4.989   2.652
         ==========  ==========

Kortlopende schulden       -   220
         __________  __________
         
Aangewend voor:       4.989   2.872

Vorderingen        -   -    
 
Liquide middelen       4.989   2.872
         __________  __________

Saldo beschikbare middelen      4.989   2.872
         ==========  ==========
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3. Resultaten
        Realisatie 2016  Begroot 2016

 
       €  %  €  %
 
Giften van particulieren      18.922  60%  13.500  52%
Giften van organisaties/bedrijven    12.540  40%  12.500  48%
Rentebaten      -  0%  -  0%
       __________ __________ __________ __________

Som der baten      31.462  100%  26.000  100%
       __________ __________ __________ __________

Besteed aan doelstelling    22.408  77%  16.000  62%
Organisatiekosten     6.717  23%  10.000  38%
Rentelasten en overige lasten    -  0%  -  0%
       __________ __________ __________ __________

Som der lasten      29.125  100%  26.000  0% 
       __________ __________ __________ __________

Saldo       2.337    - 
       ==========   ========== 

3.1 Resultaatanalyse
Het verschil tussen de realisatie en de begroting over het jaar 2016 kan als volgt worden toegelicht:

            €
           __________

Factoren waardoor het resultaat hoger is dan de begroting:

Hogere giften van particulieren        5.422
Hogere giften van organisaties/bedrijven      40
Lagere organisatiekosten        3.283
           __________
 
           8.745
           __________
            
Factoren waardoor het resultaat hoger is dan de begroting:

Hogere lasten doelbesteding        6.408
           __________

           - 6.408
           __________

Per saldo ontstaat een hoger dan begroot resultaat     2.337
           ==========
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3.2 Toelichting 
resultaatanalyse
Algemeen

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief 
resultaat van € 2.337
Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van de verdere 
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 verder zal herstellen. 
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 Jaarrekening 2016

A. Balans per 31 december 2016
(Na voorstel resultaatbestemming)

Stichting Viktor Vitamientje

          2016  2015
        ____________________ ____________________
                   €    €  
        ____________________ ____________________

ACTIVA

Vaste activa

 Kantoorinventaris       -   -
          _______   _______

Totaal vaste activa        -   -

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

 Vorderingen en overlopende activa     -   -
          ________  _______ 

Liquide middelen
    

 Liquide middelen       4.989   2.872
          _______   _______

Totaal vlottende activa        4.989   2.872
          ________  ________

Totaal activa         4.989   2.872
          ========   ========
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          2016  2015
        ____________________ ____________________
                €    €
        ____________________ ____________________

PASSIVA

Reserve

 Continuïteitsreserve        4.989   2.652
          _______   _______

          4.989   2.652

Kortlopende schulden en  overlopende passiva

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

          -   220
          ________  ________

        Totaal  4.989   2.872
          ========   ========
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B. Staat van baten en lasten over 2016

Stichting Viktor Vitamientje
    
   
         2016  Begroot 2015 
         __________ __________ __________
         €  €  €
         __________ __________ __________

Baten
Giften van particulieren       18.922  13.500  6.204
Giften van organisaties/bedrijven     12.540  12.500  5.090
Rentebaten        -  -  -
         __________ __________ __________

Som der baten        31.462  26.000  11.294
         __________ __________ __________

Lasten          
Besteed aan doelstelling      22.408  16.000  1.590
Organisatiekosten       6.717  10.000  7.002
Rentelasten        -  -  50
         __________ __________ __________

Som der lasten        29.125  26.000  8.642
         __________ __________ __________

Resultaat        2.337  -  2.652
         ========== ========== ==========

Toekenning/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve       2.337  -  2.652
         ========== ========== ==========
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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 ver-
richten 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 
verantwoord 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 
bijzondere 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
  Stichting Viktor Vitamientje

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.
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C.b. Toelichting op de balans
  Stichting Viktor Vitamientje

         2016         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         4.989   2.872
         __________  __________

         4.989   2.872
         ==========  ==========

Reserve

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari       2.652   -
Resultaatbestemming       2.337   2.652
         __________  __________

Stand per 31 december       4.989   2.652
         ==========  ==========
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  C.b. Toelichting op de balans
  Stichting Viktor Vitamientje

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.

De hoogte van de kosten van de werkorganisatie zijn als volgt berekend:
                  2016   2015
            __________  __________ 
             €   € 
                  __________  __________

Personeelskosten           -   325
Huisvesting kosten           -   -
Marketing- & Communicatiekosten           3.026   2.848
Algemene organisatiekosten      3.691   3.829
         __________  __________

Totaal         6.717   7.002
         ==========  ==========

X 1.5             10.075   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.
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  C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten
  Stichting Viktor Vitamientje

            2016  Begroot 2015 
            __________ __________ __________
        €  €  €
        __________ __________ __________

Giften van particulieren      18.922  13.500  6.204
Giften van organisaties/bedrijven    12.540  12.500  5.090
Rentebaten       -  -  -
        __________ __________ __________

Som der baten       31.462  26.000  11.294
        ========== ========== ==========

Voedsel       22.283  15.000  727
Vitamientjes        -  500  230
Tasjes        50  250  273
Overige kosten met betrekking tot doelstelling   75  250  360
        __________ __________ __________

Besteed aan doelstelling     22.408  16.000  1.590
        ========== ========== ==========

Algemene organisatiekosten

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

        -  -  325
        ========== ========== ==========

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

        -  -  -
        ========== ========== ==========
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C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten
  Stichting Viktor Vitamientje

        2016  Begroot 2015 
        __________ __________ __________
        €  €  €
        __________ __________ __________

Marketing- & Communicatiekosten 
Reclame/advertentiekosten     3.026  4.000  1.989
Congressen       -  -  -
Overige marketing & communicatiekosten    -  -  859
        __________ __________ __________

        3.026  4.000  2.848
        ========== ========== ==========

Algemene organisatiekosten 
Telefoon en porti      1.143  1500  362
Administratiekosten       1.300  1500  -
Juridische kosten      -  -  641
Automatiseringskosten      170  1.000  1.101
Bank- en girokosten      155  250  29
Kantoorkosten       381  750  292
Drukwerk       542  1.000  1.354
Contributies en abonnementen     -  -  50
Overige        -  -  -
        __________ __________ __________

        3.691  6.000  3.829
        ========== ========== ==========

        __________ __________ __________
    
Algemene organisatiekosten      6.717  10.000  7.002
        ========== ========== ==========

Rente banken       -  -  -
Rente lening O/G      -  -  50
Overige rente lasten      -  -  -
        __________ __________ __________

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

        __________ __________ __________

Som der lasten       29.125  26.000  8.642
        ========== ========== ==========
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 Overige gegevens
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  Overige gegevens
  
  Stichting Viktor Vitamientje

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 2016 word derhalve toegevoegd aan de continuïteitsreserve van de Stichting. 
In de toelichting 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 2017
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Begroting 2017
  Stichting Viktor Vitamientje

 Baten           2017
        __________  
        € 
Giften van particuliere      19.000
Giften van organisaties/bedrijven    8.000
Rentebaten       -
        __________

Som der baten       27.000
        ==========

Lasten         2017
        __________  
        € 
Besteed aan doelstelling     22.578
Algemene organisatiekosten     4.742
Rentelasten       -
        __________

Som der lasten       27.320
        ==========

Saldo        -
        ==========

Besteed aan doelstelling in % van som der baten  83,6 %

Organisatiekosten in % van som der baten              17,6 %


