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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.
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	0: Stichting Boeren voor Buren
	5: https://boerenvoorburen.nl/
	2: Herengracht 449a, 1017 BR Amsterdam
	4_EM: info@boerenvoorburen.nl
	1_KVK: 78054915
	6_RSIN: 861247966
	3_TEL: 
	51_ML: Stichting Boeren voor Buren is in 2020 begonnen met de missie om structureel gezonde en betaalbare groente, fruit en kruiden van boeren uit de regio toegankelijk te maken voor huishoudens met een kleine portemonnee. Als organisatie streeft Boeren voor Buren om de verse, lokale en gezonde producten met de laagste prijs te verkopen aan huishoudens die het het meest nodig hebben, en om bij te dragen aan een kortere voedselketen. 
Iedere twee weken kan de betreffende doelgroep online hun gewenste bestelling plaatsen, waarbij ze kunnen kiezen tussen losse producten en samengestelde pakketten. De bestellingen worden op zaterdag opgehaald bij een ophaallocatie in hun buurt.
Momenteel is Boeren voor Buren operationeel in Amsterdam met 6 ophaallocaties. 

	53_ML: Boeren voor Buren bepaalt elke twee weken het assortiment in samenwerking met Vereniging FlevoFood en VaVersa. Het assortiment is seizoensgebonden en tijdens het inkoopproces worden eveneens de prijzen vastgesteld waarna ze online worden gezet in de webwinkel. Klanten hebben twee weken de tijd om hun bestelling te plaatsen en online te betalen. Doorlopend wordt de website actueel gehouden en worden klanten geïnformeerd over Boeren voor Buren. Dit gebeurt via de nieuwsbrief en social media. De online communicatie wordt aangevuld met offline communicatie, zoals flyeren en samenwerkingen met buurthuizen. Tweewekelijks op zaterdagochtend kunnen klanten hun bestelling ophalen op één van de ophaallocaties bij hun in de buurt. Om dit te bewerkstelligen is het nodig om de bestelling bij de boer te plaatsen, transport in te plannen, het sorteren per ophaallocatie te organiseren en vrijwilligers te informeren. Vrijwilligers gaan namelijk de klantspecifieke bestelling gaan inpakken op elke ophaallocatie. Dit alles maakt het mogelijk dat gezinnen met een kleine portemonnee betaalbaar, gezond, vers en lokaal voedsel kunnen inkopen. 
	54_ML: Stichting Boeren voor Buren krijgt inkomsten door de verkoop van groente, fruit en kruiden. Echter dekt de marge per product niet de kosten die maandelijks gemaakt worden, zoals HR, logistieke kosten en transport. Alvorens we een business model gevonden hebben die uiteindelijk break-even kan draaien, wordt de stichting voorzien van subsidies, donaties en fondsen van verschillende partijen. 
	56_ML: De twee bestuursleden hebben de eindverantwoordelijkheid en werken onbezoldigd als adviesorgaan voor Boeren voor Buren. De managing director is gevolmachgtigde en werkt bezoldigd. In totaal heeft Boeren voor Buren een operationeel team van 6 leden, waarbij 5 personen een salaris krijgen en 1 persoon een vrijwilligersvergoeding. De 5 personen vervullen samen 2,8 fte en krijgen een marktconform salaris. Het team bestaat uit één managing director, één IT specialist, één community manager, één marketing en communicatie medewerker; één iemand die instaat voor klantenservice en data-analyse en één vrijwilliger als financiële controller. 
	57_ML: In de afgelopen jaren hebben we al heel wat verwezenlijkt en veranderd. In 2021 konden we 22 ophaalmomenten organiseren waarbij 65000 kg aan groente, fruit en kruiden naar de stad werd gebracht, verspreid over 8018 bestellingen. Wanneer klanten vroeger enkel de mogelijkheid hadden om samengestelde pakketten te bestellen, kunnen ze sinds september 2021 ook voor losse producten kiezen en zijn er van tijd tot tijd acties. Klanten kunnen hun bestelling ook steeds dichter bij huis ophalen, aangezien we steeds meer ophaallocaties openen. In Amsterdam is er nu in elk stadsdeel een ophaallocatie, uitgezonderd in Zuid.
Daarnaast is het logistieke proces aangepast, meer daarover is te lezen in het jaarverslag. 
	55_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan de organisatie om gezonde, lokale en verse groente, fruit en kruiden beschikbaar te maken voor gezinnen met een kleine portemonnee. Het geeft ons de mogelijkheid om de marge op de inkoopprijs laag te houden en onze producten goedkoper aan te kunnen bieden dan de supermarkt. De marge dekt enkel de inkoop van de producten (klantbestelling + overschotten + producten voor vrijwilligers/evenementen). De inkomsten worden bijgevolg gebruikt voor HR (werknemers + vrijwilligers), transport, de huur van het distributiecentrum, het sorteren per ophaallocatie en marketing. We zetten alles in het werk om nog meer gezinnen de kans te bieden op een gezondere levensstijl en krijgen zo de tijd om een duurzaam business model uit te werken, implementeren en bestendigen. 
	56: 
	_MLT: https://boerenvoorburen.nl/wp-content/uploads/2022/03/Boeren-voor-Buren-3.0.pdf
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://boerenvoorburen.nl/wp-content/uploads/2022/07/Boeren-voor-Buren-Jaarverslag-2021.pdf
	knop: 
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	5_ML: Een deel van de voorraad aan klapkratten en pallets is in 2021 verloren geraakt na de verhuis van het oude distributiecentrum naar het nieuwe distributiecentrum, hierdoor staan de voorraden op €0 in 2021. De liquide middelen zijn voornamelijk afkomstig van verkregen subsidies en donaties van de gemeente Amsterdam, de gemeente Almere, Rabobank Amsterdam, Rabobank Almere, Rabofoundation en het OranjeFonds.  
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	_MLT: https://boerenvoorburen.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarrekening-2021.pdf
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	3_ML: In 2021 is er meer omzet geboekt doordat er meer leveringen plaatsvonden, het aantal bestellingen per levering gemiddeld hoger lag en er meer ophaallocaties waren. Verder is het logistieke proces aangepast en is het kernteam uitgebreid wat meer kosten met zich meebrengt. Dit alles is nader te lezen in het jaarverslag.



