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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen 2019 

I N L E I D I N G
Voedselbanken kennen nog geen lange histo-
rie in Nederland. De gedachte achter de 
voedselbanken is ontstaan in de Verenigde 
Staten en vandaar vond het idee zijn weg via 
Canada naar Europa, met name Frankrijk en 
België. Frankrijk opende de eerste voedsel-
bank in 1984. België volgde in 1986.

In 2002 werd de eerste voedselbank in Neder-
land geopend. Dit op initiatief van Sjaak en 
Clara Sies uit Rotterdam. Zij gaven middels 
de voedselbank armoede een gezicht in Ne-
derland. En niet alleen armoede maar ook 
verspilling van voedsel in ons land.

Nederland en de politiek reageerde heftig.” 
Over vier jaar bestaat de voedselbank niet 
meer”, werd er geroepen. Het aantal Neder-
landers dat een beroep deed op de voedsel-
bank  in 2005 steeg aanzienlijk. In 2006 werd 

geschat dat 8.000 huishoudens gebruik maakten van een voedselbank. Van de mensen die een 
beroep deden op hulp van een voedselbank, bleek 83% financiële schulden te hebben. 

Er is nu sinds 2015 een Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Deze vereniging onder-
steunt alle aangesloten voedselbanken in Nederland, Op dit moment telt Nederland 170 voed-
selbanken waar Diemen er een van is. Landelijk gezien maken er in 2019 151.000 huishoudens 
gebruik van een voedselbank. Er leven nog totaal zo’n 1 miljoen mensen onder de armoede 
grens, waarvan 900.000 mensen niet-veel- maar toereikend. (bron: voedselbanken.nl)

Na Rotterdam volgt Amsterdam. In 2006 wordt de voedselbank van Diemen opgericht. 6 ok-
tober 2006 welteverstaan. We starten met 4 huishoudens. De week erop zijn het er al 15. In de 
beginjaren zijn wij een uitgifte punt van Amsterdam. Gezamenlijke overleggen en gezamenlijke 
initiatieven. In 2016 kwam hier verandering in. Toen zijn wij een zelfstandige voedselbank ge-
worden.
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Jarenlang zijn wij gehuisvest geweest op de Verrijn Stuartweg 3. Sinds 4 jaar zitten wij op Land-
lust 1, alwaar de gemeente Diemen een investering gedaan heeft om ons een schoon en aan alle 
eisen voldoend pand te bieden.

Ook in Diemen is er de jaren na 2006 sprake van aanzienlijke groei. Wij zetten de deur open 
voor huishoudens vanuit Ouder-Amstel. Dat brengt een grote toeloop met zich mee. Maar de 
meeste gebruikers komen uit Diemen. 

Zelfredzaamheid staat bij ons hoog in het 
vaandel. We ondersteunen de klanten, maar we 
geven ook handvatten waardoor zij eventueel 
weer kunnen uitstromen. Ook de verwijzingen 
lopen via ons. We hebben een portaal functie. 
Verwijzingen zijn voor schuldhulpverlening, 
Maatschappelijk werk, GGZ, Jeugdzorg enzo-
voort. De focus ligt het meest op de eventuele 
schulden. Maar er moet eerst rust in de tent 
zijn en daar zorgt een wekelijks voedselpakket 
voor.

In 2009 zijn wij een stichting geworden: Stich-
ting Voedselbank Steunpunt Diemen. Wij ont-
vangen sinds die tijd subsidie van de gemeente 
Diemen. Sinds 2019 ontvangen wij ook subsi-
die van de gemeente Ouder-Amstel.

1 2  1 / 2  J A A R  V O E D S E L B A N K  D I E M E N
Is dit nu iets om blij van te worden? Wij, als voedselbank, zijn natuurlijk heel blij dat we de 
mensen die bij ons aankloppen goed kunnen helpen. Onze pakketten zijn altijd van een bijzon-
dere kwaliteit geweest. We proberen zo goed mogelijk een gezond pakket samen te stellen. 
Maar dat terzijde, moeten we blij zijn dat er nog steeds voedselbanken zijn? Zoals boven ge-
schreven, er is nu zelfs een Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Het is een instituut 
geworden. Wij voldoen nu aan  Arbo normen, de eisen van de Waren autoriteit en we hebben 
logboeken van schoonmaak, voorraad en vinken de lijst af waarop de temperatuur van de koe-
ling wordt genoteerd. Op zich is daar niets mis mee, als je iets doet, moet je het goed doen. 
Maar het zegt ook wel wat. Voorlopig zijn wij nog niet af van het fenomeen voedselbank. En 
dat is jammer. De tweedeling tussen rijk en arm wordt helaas steeds groter en er is niemand die 
daar wat aan doet of eventueel kan doen. Ook wij waren er zeker van dat wij onze deuren zou-
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den kunnen sluiten na vijf jaar functioneren. We zijn nu al heel veel jaartjes verder en ik zie het 
(nog) niet gebeuren.

Onze clientèle bestaat heus niet alleen uit mensen zonder werk. Er zijn diverse werkende ge-
zinnen bij. Maar die redden het gewoon niet met het salaris. Het valt ook niet mee twee of drie 
kinderen groot te moeten brengen met een  minimum loon.  Dan ga je schulden maken, als de 
wasmachine kapot is en de buffer is er niet. Ik zeg niet dat meer geld de oplossing is van alle 
problemen, want helaas zijn er ook veel multi-problematische gevallen. Gelukkig hebben wij 
een sociaal raadsman in huis die gelijk aan de bel trekt als het uit de hand dreigt te lopen. En 
natuurlijk verwijzen naar de instanties.

 Maar waarom is het zo gemakkelijk om schulden te maken? Nee zeggen is heel moeilijk als je 
wasmachine stuk is en je wilt de kids toch niet licht riekend naar school of het kinderdagver-
blijf sturen. Natuurlijk zijn er allerlei fondsen vanuit de gemeente, maar je komt niet altijd door 
de ballotage commissie.

Het is heel makkelijk te roepen, maak dan geen schulden, maar het verschil tussen het goed 
hebben en niet goed kan in een ogenblik veranderen. Ontslag, een partner die de kuierlatten 
neemt, een ziekte, het kan iedereen gebeuren.

Veel klanten hebben ontzettend veel schroom als ze bij ons aankloppen. Maar wij zijn heel 
laagdrempelig en proberen de schaamte weg te nemen. We organiseren cliënten ochtenden en 
als het mee zit ook uitstapjes. De kinderen 
krijgen als ze jarig zijn een Jarige Job pakket 
en diverse organisaties vanuit de lokale ge-
meenschap komen met fantastische initia-
tieven. Er is een goed contact met de mid-
denstand en allerlei hulporganisaties, scho-
len, kerkgemeenschappen en de gemeenten 
Diemen en Ouder-Amstel.

Wat is er nu in die 12 1/2 jaar veranderd?

Allereerst is de voedselbank nu zo in beeld 
dat het aankloppen niet meer zo zwaar valt. 
Hulporganisaties en Bewindvoering verwij-
zen door, er zijn veel meer klanten in een 
schuldhulp traject, waardoor men leefgeld 
ontvangt. Helaas zien wij ook steeds meer 
ZZP’ers en alleenstaande moeders hebben 
het ook echt niet beter gekregen. In 2019 
hebben we ook veel nieuwkomers gezien. 
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Door goed contact met Vluchtelingenwerk is dit in de juiste banen geleid.

Praktisch? De pakketten zijn steeds beter geworden, veel meer vlees. Eigenlijk bizar, de mo-
derne mens gaat minder vlees eten omdat dit beter lijkt of blijkt te zijn, maar voedselbank 
klanten krijgen nu meer vlees omdat dit over blijft. Trends gaan onze deur voorbij. Die luxe 
hebben de klanten niet.

Door de voedselveiligheid-normen krijgen we veel meer overschotten van bijvoorbeeld de 
Jumbo, de AH en de Plus Wagner. Deze winkelketens vertrouwen erop dat we prudent met het 
voedsel omgaan. En dit gebeurt gewoon.

Belangrijk blijven de Vul-mij doosjes, omdat dit structureel ondersteunt. (Hierover meer)

De vrijwilligers? Geweldig! Er zijn wat oude rotten bij ons werkzaam. Petje af. Zonder deze 
mensen lukt het gewoon niet.

Onze nieuwe locatie is fantastisch. Schoon en gebruiksvriendelijk. Er zijn voedselbanken die 
elke week in een hoekje van een gemeenschap kerk de hele toko moeten opbouwen en na de 
uitgifte weer moeten afbouwen. Wij zijn blij met onze ruimte. Er wordt nog steeds kleding ge-
bracht en uitgedeeld. Hetzelfde geldt voor onze winkel. Elke eerste vrijdag van de maand open 
en voor elk wat wils. Wij zijn klaar voor nog 12 1/2 jaar, maar eigenlijk, als we eerlijk zijn, liever 
niet. Maar dat is niet aan ons, helaas.
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Van vrijwilligers en ondersteuners

H A N S  H E I M A N S :  B I J D R A G E N  A A N  D E  V O E D S E L B A N K
Gerda denkt dat ze misschien een gekke vraag stelt als ze mij vraagt om te vertellen waarom ik 
iedere maand een Vul-mij-doosje (of tegenwoordig tas) vul. Zo gek is die vraag niet en ik vind 
het leuk om voor mijzelf en voor anderen op een rij te zetten waarom ik dit doe. Eigenlijk geeft 
het een ongemakkelijk gevoel dat een instantie als de Voedselbank nodig is. Het is kennelijk 
nog steeds ongelijk verdeeld in onze maatschappij. Dat maatschappelijke probleem kan ik niet 
eenvoudig in mijn eentje oplossen. Maar ik kan wel een kleine bijdrage leveren om het pro-
bleem een beetje te verlichten. Dat doe ik door bij te dragen aan het mooie initiatief van de 
Voedselbank. Maandelijks een doosje of een tas vullen is een heel directe actie. Geen geld do-
neren in een grote en anonieme pot, maar concrete steun geven aan mensen in de buurt. Dat 
vind ik een sympathieke manier om  een gebaar te maken. Het voorziet kennelijk in een groei-
ende behoefte. Daarbij is het ook iedere maand weer een leuke uitdaging om te zoeken wat ik 
in de tas stop. Is het lekker, is het bruikbaar, is het verantwoord? Meestal koop ik een vast as-
sortiment van houdbare producten, maar iedere keer probeer ik wel een verrassende aankoop 
te doen.  Gerda en haar team doen heel goed werk. Iedere maand moeten die tassen in heel 
Diemen verzameld worden. Als gever heb ik het gevoel dat er heel serieus en zorgvuldig ge-
werkt wordt. En altijd is er een woord van dank of zelfs een aardig presentje, wat ik dan weer 
overdreven vind. Maar Gerda houdt de relatie met de gevers warm en dat is belangrijk voor het 
voortbestaan van de Voedselbank. Een bedankje is niet nodig, maar het is prettig te horen dat 
mijn bijdrage gewaardeerd wordt. Onder het motto “klein gebaar, groot effect” zal ik zeker de 
komende tijd doorgaan met het leveren van mijn maandelijkse bescheiden bijdrage. En stiekem 
hoop ik natuurlijk dat er een tijd komt dat het niet meer nodig is. 

A N O N I E M :  E E N  ‘ V U L  M I J ’  D O O S J E  P E R  M A A N D
Het is het minste dat we kunnen doen: elke maand een doosje voor de Voedselbank vullen met 
houdbare, dagelijkse voedingsmiddelen: groenten en vruchten in pot/blik, houdbare melk en 
yoghurt, houdbare chocolademelk, limonadesiroop, koffie en thee, broodbeleg. Olie, boter of 
margarine, eigenlijk alles dat niet snel bederft kan in het doosje voor de Voedselbank. 

Het fijne van de Voedselbank Diemen is dat we ook boeken, cd’s of kleren mogen geven, want 
mensen die gebruik (moeten) maken van de Voedselbank zijn de schaamte voorbij: ze hebben 
vaak helemaal niets behalve problemen. 

Hoe belangrijk het is dat we dit doen merkte ik toen ik jaren geleden vrijwilligerswerk deed bij 
een gezin in Amsterdam Noord en later een gezin in Haarlem waar het niet gewoon is dat er ‘ns 
iets extra’s gedaan kan worden omdat zij leven van een uitkering. Elke ondersteuning lijkt wel-
kom.
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Daarom is het een kleine moeite om als we toch boodschappen doen te kijken wat we in het 
doosje zouden kunnen stoppen. Als er een aanbieding ‘twee voor de prijs van een’ of ‘tweede 
voor 1 euro’ is van producten die wij ook gebruiken dan kopen we het en stoppen er eentje in 
het doosje dat altijd klaar staat om gevuld te worden. In de hoop dat het over vijf jaar beter 
gaat met de mensen die nu gebruik maken van de Voedselbank Diemen. Het is het minste dat 
we kunnen doen.

W I M  D U B A :  I N T A K E R
Voedselbank Diemen heeft een vast intakers-team. Een groepje van vier mensen die wisselend 
ééns in de vier weken nieuwe cliënten inschrijft en periodiek vast stelt of bestaande cliënten 
nog aanspraak kunnen maken op een voedselpakket. Ziet er heel formeel uit maar dat valt reu-
ze mee. Veel cliënten zijn al door de mallemolen gehaald bij instanties als UWV en Sociale 
dienst en zijn terughoudend. Dat wordt door ons begrepen.

De werkwijze van de voedselbank is empathischer dan van formele instanties maar moet helaas 
wel gebeuren.

Ondergetekende heeft nu zijn eerste jaar als voedselbank vrijwilliger achter de rug. Voedsel-
bank Diemen is betrekkelijk kleinschalig 
waardoor er veel contact is met alle aan-
gesloten vrijwillige medewerkers. Hier-
mee wordt samengewerkt in een prima en 
gemotiveerde sfeer. 

Het is als intaker fijn te ervaren als cliën-
ten je vertrouwen. Dat geeft voldoening.

Prachtig om mee te kunnen werken bij 
een organisatie die in een rijk land als 
Nederland niet nodig zou moeten zijn.

W I M  S C H U U R M A N S :  
A L L R O U N D
Vraag Gerda: Wim je draait al vele jaren 
mee. Zou je een stukje willen schrijven 
voor het jaarverslag 2019. Het mag gaan 
over de gehele periode dat je meehelpt bij 
de VB. Na enig nadenken: ja.

Op een mooie vrijdagmiddag was ik in 
gesprek met buren. Er stopt een auto en 
een welbekende Joop Tertaas stapt uit. 
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Zeg Wim, jij bent al een poos met pensioen en je hebt vast wel tijd om wekelijks een paar uur-
tjes mee te helpen bij de VB. Ik voelde wel enige sociale plicht tot vrijwilligerswerk. Na wat 
uitleg ging ik informeel van start.

Het werk was wekelijks het voedselpakket brengen bij cliënten die dat niet zelf konden halen.

Onze voedselbank was gevestigd aan de Verrijn Stuartweg in een groot oud pand. Het wekelijk-
se voedselpakket verzorgen was de hoofdtaak doch er werden ook allerlei kleine en grote ge-
bruiksgoederen opgeslagen en toegedeeld aan de cliënten. Ik was en ben nog steeds in bezit 
van een wat primitief campertje, geschikt voor rondbrengen van de wekelijkse pakketten maar 
ook geschikt voor de wat grotere goederen zoals meubilair (bv bankstel,koelkasten e.d.) Best 
dankbaar werk. De meeste verhuis acties staan me niet meer helder voor de geest doch bijzon-
der gevallen vergeet je nooit meer.

Gerda belt; Wim zou je het leren bankje naar A’dam-West willen brengen. Daar is een arm ge-
zin waar ze het bankje goed kunnen gebruiken. Voor de woning aangekomen eerst even de si-
tuatie verkennen. Eerst 5 buitentraptreden en na de voordeur een volle gang waar niet meer 
dan 50 cm gangpad overbleef. In de kamer stond een stalen kooi met daarin twee vreselijk stin-
kende honden en op de bank twee tieners die alleen maar aandacht hadden voor hun tablet. 
Moeder bemoeide zich er niet mee. Wel was er een naar mijn inschatting een wat oudere broer 
die erg ongezond oogde. Was aardig en hielp ijverig mee. (Later bleek dat hij de vader van het 
gezin was). We besloten de oude bank over het balkon te kieperen en het leren bankje moei-
zaam over dat balkon naar binnen te werken. Even de adem inhouden voor de stinkende hon-
den en snel weer naar Diemen. 

Even een staande koelvriescombinatie naar een mevr in Diemen-Zuid. Voor de woning staande 
bleek dat het stuk witgoed 7 trappen op moest. Oplossing: gewoon poosje wachten tot er een 
paar sterke jongemannen langskwamen die de klus klaarden. Boven vonden ze dat ze de be-
loofde fooi wel echt verdiend hadden.

Na de verhuizing naar het pand van de Diemer Factory vervielen de franjes en het wekelijkse 
voedselpakket was de hoofdzaak. Mijn bijdrage bleef alle jaren het bezorgen en dat betekende 
slechts een paar uur per week en dat kun je bij een redelijke gezondheid lang volhouden. Veel 
respect heb ik voor de vrijwilligers die echt wekelijks veel uren hun best doen om voor een 
steeds groeiend aantal cliënten het pakket weer gereed te krijgen. 

Ja en toen kwam de Corona.Ik zit duidelijk in de risico leeftijd en het leek verstandig maar 
even te stoppen en me te beperken tot een invalkracht. Gelukkig is er een opvolger en zo zie je 
dat niemand echt onmisbaar is.
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E R I K A :  W E  D O E N  H E T  M E T  L I E F D E
Jaren geleden, ik woonde nog in Rotterdam, las ik in een tijdschrift een verhaal van een Brazili-
aanse vrouw en een Nederlandse man die een kinderhuis hadden in Brazilië. Hun verhaal raak-
te me en ik werd donateur.

Ik trouwde, verhuisde van Rotterdam, via Amsterdam, naar Diemen waar onze dochter werd 
geboren.

Op bepaalde zaterdagen, wanneer we boodschappen deden, kregen we bij de ingang van de su-
permarkt een briefje in onze handen met boodschappen die de Voedselbank kon gebruiken.

Mijn dochter vond het heel leuk om iets voor de kinderen uit te zoeken: snoepjes, chips maar 
ook cornflakes, pannenkoekenmix, drankjes voor school etc. 

We dachten er wel eens over hoe we meer voor de Voedselbank konden doen. Ik vond het fijn 
om naast een kinderhuis in Brazilië ook iets te doen voor de mensen in mijn omgeving die het 
nodig hadden. 

Nadat ik op facebook actief werd, zag ik de Voedselbank voorbij komen. Ik vond een bericht 
leuk en las er meer over.

Op een dag las ik het initiatief van de 
doosjes. Dat sprak me aan. Ik stuurde 
Gerda een berichtje en het werd gere-
geld.

Inmiddels doet mijn moeder ook mee 
en vullen we samen elke maand twee 
doosjes.

We hebben er plezier in, om met de 
mensen voor wie we het doen in onze 
gedachten, op zoek te gaan naar houd-
bare producten. De gewone dagelijkse 
boodschappen maar ook eens iets an-
ders: een nieuw product of iets met een 
aparte smaak. 

We doen het met liefde en ik kan het 
iedereen aanraden om zo wat voor de 
mensen in Diemen te doen die het no-
dig hebben!  
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Financiën 

I N K O M S T E N  E N  U I T G A V E N

Er is een positief saldo tussen gerealiseerde inkomsten en uitgaven van € 6.475,90.

Inkomsten Begroting 2019 Gerealiseerd 2019 Begroting 2020

subsidie Diemen € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.150,00

subsidie Ouder Amstel € 2.700,00 € 0,00 € 2.000,00

Voedselbanken Nederland € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

giften € 4.000,00 € 12.680,51 € 4.000,00

overige inkomsten € 0,00 € 20,00 € 0,00

€ 14.900,00 € 20.900,51 € 14.150,00

Uitgaven Begroting 2019 Gerealiseerd 2019 Begroting 2020

basispakketten € 1.400,00 € 1.328,00 € 1.400,00

voedselprodukten € 1.000,00 € 1.759,90 € 250,00

transport € 5.600,00 € 5.684,01 € 5.600,00

produkten tbv clienten € 750,00 € 1.775,00 € 250,00

produkten tbv winkel € 2.400,00 € 1.767,85 € 2.400,00

materiaal voedselbank € 1.500,00 € 169,43 € 750,00

voedselveiligheid € 250,00 € 92,63 € 750,00

telefoon en internet € 500,00 € 348,00 € 500,00

admin, druk, papier, PR € 500,00 € 362,43 € 600,00

themaochtenden € 500,00 € 239,91 € 750,00

attenties € 500,00 € 327,45 € 900,00

overige uitgaven € 0,00 € 570,00 € 0,00

€ 14.900,00 € 14.424,61 € 14.150,00
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Opvallend is het totaalbedrag dat aan giften is binnen gekomen in 2019. Naast onze min of 
meer vaste donateurs zijn er een aantal incidentele grote giften ontvangen. We mochten een 
gift van € 1.000, van € 2.000 en zelfs van € 5.000 ontvangen.

B E Z I T T I N G E N  E N  M I D D E L E N

V O O R U I T B L I K  2 0 2 0
Eind 2019 is de eigenaar van Forel logistiek overleden. Het bedrijf was zeer begaan bij de Voed-
selbank, en bij dit bedrijf leasden we, voor een bijzonder laag bedrag, een bus voor het eigen 
vervoer van voedsel of ander materiaal voor de voedselbank. De bus staat nu op naam van de 
voedselbank en alle lasten zullen voor rekening van de voedselbank komen. Dit geeft meer on-
zekerheid mbt de totaalkosten van het transport.

Activa Begin saldo Eind saldo Verschil

ING betaalrekening € 1.999,04 € 2.608,64 € 609,60

ING spaarrekening € 17.023,99 € 22.273,99 € 5.250,00

kleine kas voedselbank € 83,97 € 268,12 € 184,15

kas winkel € 343,50 € 775,65 € 432,15

€ 19.450,50 € 25.926,40 € 6.475,90

Passiva Begin saldo Eind saldo

openstaande debiteuren € 700,00 € 0,00

reserve winkelvoorraad € 2.400,00 € 0,00

kinderfonds € 300,00 € 300,00

fonds bijzondere noden € 2.000,00 € 1.450,00

reserve voedselveiligheid € 500,00 € 407,37

reserve themaochtenden € 750,00 € 510,09

reserve uitstapje € 3.000,00 € 6.000,00

eigen vermogen € 10.950,70 € 17.258,94

€ 19.450,50 € 25.926,40
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Cliënten 

I N F O R M A T I E  C L I Ë N T E N B E S T A N D

Gegevens personen die gebruik maken van Voedselbank Diemen 

 

1 jan. 2019 31 dec. 2019
Huishoudens 59 56

Personen 164 145

Kinderen 
< 18

75 63

Kinderen
>= 18

20 20
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Sponsors 
Gemeente Diemen
Verwijk’s gebakkraam
Albert Heijn, Diemen
Albert Heijn, Jan van Galenstaat
Albert Heijn, Weesperstaat
Albert Heijn, Gerrit van der Veenstraat
Jumbo Diemen, Kruidenhof
Plus markt Wagner, Duivendrecht
TOF Diemen
de Buurtboer
Nielson,Diemen
van Duuren Logistics
Winkeliersvereniging Diemerplein
Brandweer Diemen
Diemer Nieuws
Stichting Diemer Festijn
Theater de Omval
Scouting Diemen
Shell tankstation Diemen
Lions, Ouderkerk
Stichting Hannie van der Wal Supportfonds
Protestantse gemeente de Ontmoeting
RK parochie St. Petrus Banden
RCOAK Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
Openbare Basisschool 't Palet
Oecumenische Basisschool De Duif
Brede School de Meridiaan
Openbare Basisschool De Octopus
Openbare Basisschool De Kersenboom
Openbare Basisschool Het Kofschip, Ouderkerk aan de Amstel
A. Bekemaschool, Duivendrecht
KBS Het Kofschip, Ouderkerk a/d Amstel
Oecumenische Basisschool De Ark
Sint-Petrusschool (Rooms-Katholiek)
Hogeschool InHolland

Ook particulieren leveren een bijdrage aan de Voedselbank.
En natuurlijk zijn we de abonnees op ons “Vul Mij” doosje zeer dankbaar voor hun bijdrage. 

Jaarverslag 2019 13



Vrijwilligers 

Aza
Baat
Bertus
Bianca
Brigitte
Dirk
Elmer
Endang
Frits
Gerda
Gert
Heleen
Jack
Jamil
Jerry
Jessica
Lamyai
Marissa
Mark
Niek
Nico
Patricia
Rob
Soraya
Wil
Wim
Wim
Douchen
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Gegevens 

Kamer van Koophandel 
34355278

Adres 
Landlust 1, 1111 HP  Diemen

Telefoon
06 8353 0472

Bank
rekening NL78 INGB 0004 8963 40, t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen, Diemen

ANBI
Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften tot fiscaal voordeel kunnen leiden.

Website 
www.voedselbank-diemen.nl

Bestuur 
Gerda Smit: Voorzitter
Heleen Eijking: Secretaris
Niek van Westing: Penningmeester
Bianca Kuisch: Lid 
Gert van Mansom: Lid
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