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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen
UITGIFTEPUNT
In oktober 2006 is op initiatief van diverse goedwillende en enthousiaste mensen in Diemen
een voedselbank opgestart. Na maandenlange voorbesprekingen werd besloten aansluiting te
zoeken bij de voedselbank in Amsterdam. Dit bleek de meest praktische keuze te zijn, omdat
Amsterdam ons wekelijks van basispakketten zou voorzien. Wij werden een officieel uitgiftepunt van voedselbank Amsterdam. Dit hield in dat wij dezelfde criteria (zie bijlage criteria)
zouden hanteren en ons zouden moeten houden aan gemaakte afspraken.
Wekelijks geven wij op de vrijdagmiddag van twee tot vier uur de voedselpakketten uit. De intakegesprekken vinden tevens plaats op de vrijdagmiddag. Deze intakegesprekken worden zo
veel mogelijk op afspraak gehouden. Maar dit is niet altijd mogelijk omdat er relatief veel
mensen spontaan aankloppen. De intake gesprekken worden altijd gevoerd door twee personen. Wij werken met eenpersoonspakketten (rood) en gezinspakketten (blauw).
De voedselbank van Amsterdam is opgericht in 2005 en had toen nog niet zoveel uitgiftepunten als nu het geval is. Er waren er slechts vijf of zes. Inmiddels zijn het er nu dertien. Wekelijks geeft de voedselbank Amsterdam 2500 personen voedsel waaronder 1200 kinderen.
Het percentage mensen dat contact zoekt met een voedselbank is explosief gestegen. De aanhoudend stijgende kosten van de laatste jaren zijn hiervan de oorzaak. Met name de kosten
van het levensonderhoud en de zorgvoorzieningen. En niet in de laatste plaats de recessie.

TOESTROOM
Helaas heeft dit tot gevolg dat de voedselbank deze toestroom bijna niet aankan. Steeds minder voedsel moet gedeeld worden door steeds meer mensen. Door de recessie gaan bedrijven
steeds behoedzamer om met de eventuele overschotten. Met andere woorden, wat de voedselbank krijgt om aan de cliënten te geven wordt minder en minder. Ook moet het steeds verder weg opgehaald worden en langer opgeslagen worden. Dit heeft als consequentie dat Voedselbank Amsterdam € 3,50 is gaan vragen per pakket per persoon aan elk uitgiftepunt. Dit zijn
de logistieke kosten van een pakket berekend over alle cliënten van Voedselbank Amsterdam.

SUBSIDIE
Wij zijn daardoor genoodzaakt geweest subsidie aan te vragen bij de gemeente Diemen. Anders werd het voor ons heel erg moeilijk pakketten te kunnen blijven verstrekken aan de mensen, die bij ons aankloppen. Over 2010 kregen wij een incidentele subsidie van € 3.500,- om
aan Voedselbank Amsterdam over te maken en over 2011 hebben wij een subsidie toegewezen
gekregen van € 6.500,-. Daar gaat € 5.000,- van naar Voedselbank Amsterdam voor onze basispakketten en de rest wordt besteed aan andere zaken, zoals bijvoorbeeld trainingen voor
onze maatjes. (zie het hoofdstuk Financieel verslag).
In 2009 zijn wij een stichting geworden, daardoor zijn wij een rechtspersoon geworden. De
Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen heeft een bestuur, bestaande uit zes personen. Wij
hanteren wettelijke statuten en een huishoudelijk reglement. Stichting Voedselbank Steunpunt
Diemen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Jaarverslag 2010

5

SAMENWERKINGSVERBAND
Gelukkig wonen wij in een zogenaamd dorp met een stedelijk karakter. Dit heeft tot gevolg dat
de lijntjes van en naar de sociaal maatschappelijke voorzieningen erg kort zijn. Wij hebben een
goed samenwerkingsverband met de gemeentelijke organisatie en ook de diverse hulpverleners zijn geen onbekenden voor ons. Dit maakt ons werk een stuk makkelijker. Inmiddels hebben wij een aantal cliënten vanuit Ouder Amstel. Ook met deze gemeente hebben wij op reguliere basis contact, doch wij zouden dit graag uitbreiden. Een goed contact is van groot belang
voor het reilen en zeilen van onze cliënten. Wij proberen zoveel mogelijk mensen uit te laten
stromen. Hier zetten wij alles op in. Wij verwijzen door, ondersteunen waar nodig en zetten
zoveel mogelijk maatjes in. (zie Meer dan Voedsel alleen)
Nu, vier jaar na onze oprichting, hebben wij de nodige mensen gezien. Wij zitten gemiddeld
tussen de 40 tot 50 cliënten per week. Achter deze ‘cliënten’ schuilen huishoudens, ongeveer
120 personen, waaronder zo’n 30 kinderen.

KINDEREN
Mensen, die in de problemen zitten, hebben het moeilijk. Maar voor de kinderen is het vaak
nog veel moeilijker. Voor hen is het nog moeilijker te begrijpen,dat er geldproblemen zijn en
mogelijk nog meer problemen. En dat zij daardoor niet de dingen kunnen doen, die andere
kinderen wel kunnen en mogen doen. Daardoor is het belangrijk dat bij een intake gesprek
een lijstje wordt gecheckt waar men eventueel recht op heeft. Want er zijn diverse voorzieningen voor mensen in financiële nood. En met name speciale voorzieningen met betrekking tot
de kinderen in een gezin. Wij geven adviezen met betrekking tot kwijtschelding van de gemeentelijke lasten of van de waterschapsbelasting.
Wij proberen wat extra’s voor de kinderen van onze cliënten te doen. Zo werd er 3 december
2010 weer een spetterend Sinterklaasfeest gegeven. Dit Sinterklaasfeest wordt door enkele
inwoners van Diemen financieel gedragen. Met de Kerst werden de kinderen wederom in het
zonnetje gezet door cadeaus van Amsterdam Cares. De protestantse gemeente uit “de Ontmoeting” heeft een project in het leven geroepen “Overal Slingers”. Dit project zorgt ervoor,
dat de schoolgaande kindertjes niet met lege handen staan, als het gaat om uit te delen in de
klas of het geven van een feestje thuis. De Ontmoeting zal dit project continueren in 2011.
Fantastisch!

DE

VOEDSELPAKKETTEN

De voedselpakketten, die wij wekelijks uitgeven, proberen wij zo gezond mogelijk te vullen.
Dat is niet altijd even gemakkelijk omdat wij afhankelijk zijn van wat er uit Amsterdam binnen
komt. Wij mogen, ondanks de schaarste, niet mopperen. Wij kunnen nog altijd met een behoorlijk pakket komen. Het basispakket wordt door ons aangevuld met waren, die wij hebben
verkregen uit de winkelacties. Ook ontvingen wij veel goederen vanuit acties, gevoerd door de
diverse Diemense basisscholen. Daaronder bevond zich ook een school uit Ouderamstel. Deze
acties werden met de Kerst gevoerd. Vele kerkgemeenschappen dragen ons een warm hart
toe. Via deze weg zijn veel goederen onze kant uitgekomen, met het Oogstfeest, dankdagen
en ter gelegenheid van de eerste heilige communie. De bedrijven hebben ons hun overgebleven kerstpakketten geschonken. Juist door deze betrokkenheid van al onze sponsors hebben
wij een mogelijkheid de wekelijkse pakketten zo volledig mogelijk te maken. Slechts een product kunnen wij bijna nooit leveren en dat is vlees/vleesproducten. Twee keer in een jaar, met
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de Kerst en met Pasen,
kopen wij vanuit de eigen financiële middelen
een kip voor elke cliënt.
Wij hopen in de toekomst een mogelijkheid
te vinden om wat vaker
een vleesproduct te kunnen bieden.
Om de pakketten door
het jaar heen goed gevuld te houden, voeren
wij de zogenaamde winkelacties. Dan staan wij
voor een winkel en vragen het winkelend publiek een extra boodschap voor ons te doen.
Wij werken met een
boodschappenlijstje. Dit is heel handig en zo voorzien wij onze cliënten met zoveel mogelijk
houdbare producten, die wij niet zo snel vanuit Amsterdam krijgen. In 2010 hebben wij drie
winkelacties gehouden. Twee bij de Albert Heijn en een bij de Super de Boer in Diemen Zuid.
De spaarzegel actie van Super de Boer heeft ons ook weer de nodige boodschappenpakketten
opgeleverd. Heel veel mensen waren zo vriendelijk hun ontvangen zegels voor het boodschappenpakket aan ons af te staan. De betrokkenheid van de bewoners van Diemen is groot als
het gaat om onze voedselbank. (zie sponsorlijst)

NOODPAKKETTEN
Onze cliënten komen via diverse kanalen bij ons in het uitgiftepunt. Via verwijzing door maatschappelijk werk, op eigen houtje, via mond op mond reclame, de geestelijke gezondheidszorg, het AMC, gemeente Diemen, enzovoort, enzovoort.
Het komt voor dat wij midden in de week een hulpvraag krijgen vanuit een instantie. Deze
meldingen zijn dusdanig urgent dat er niet gewacht kan worden tot de uitgiftedag. Helemaal
als er kinderen in het spel zijn. Dan worden de noodrantsoenen ingezet. Met het geld, dat wij
hebben gekregen in 2009 vanuit het Meerlandenfonds hebben wij een noodrantsoenpakket in
het leven geroepen. Dit werd vroeger verzorgd door Voedselbank Amsterdam via het Rode
Kruis. Tegenwoordig maken wij de pakketten zelf met het verkregen fondsengeld. Dit noodrantsoenpakket bevat wel vleesbonnen. Wij hebben een overeenkomst afgesloten met Super
de Boer. Daar kan men met een speciale bon vlees of vis uitzoeken.

NIET

WILLEN

,

NIET KUNNEN

Als men na een intakegesprek cliënt wordt bij onze voedselbank, heeft men zogezegd drie jaar
de tijd hiervan gebruik te maken. Dit komt gelukkig bijna niet voor omdat de uitstroom bij
onze voedselbank groot is. Maar over deze drie jaren zijn afspraken gemaakt met Amsterdam.
Dit betekent niet dat men eruit gegooid wordt als de drie jaar voorbij zijn, maar dit betekent
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wel dat men als het ware na deze drie jaar tegen het licht gehouden wordt. Veel cliënten zijn al
lang voor die drie jaar
verstreken zijn uitgestroomd, maar er is een
beperkt aantal cliënten
dat wat langer afhankelijk is van onze hulp. Na
de drie jaar hulp wordt
gekeken of er sprake is
van niet kunnen of niet
willen. Als er sprake is
van niet kunnen, kijken
we de situatie aan en
blijft er voorlopig hulp.
Is er sprake van niet
willen, nemen wij afscheid. Er zijn diverse
oorzaken voor niet kunnen. Daar kunnen geestelijke en lichamelijke
oorzaken aan ten
grondslag liggen.
Natuurlijk is er in die drie jaar al vaak genoeg gekeken naar de situatie van een cliënt. Na het
eerste intakegesprek volgen diverse her- intakes. Dit om de vinger aan de pols te houden. Ten
eerste om te kijken of er nog steeds recht is op een pakket en ten tweede om zo goed mogelijk te monitoren of adviezen worden op gevolgd en er stappen worden genomen om de impasse proberen te doorbreken. Dit al of niet met hulp van een maatje.

M A AT J E S P RO J E C T
Het maatjesproject is een onderdeel van de “meer dan voedsel alleen”divisie van de voedselbank. Men was er snel achter dat men er niet alleen kwam met het geven van een voedselpakket. Er moest meer hulp komen dan dat. Daardoor zijn wij met het maatjesproject aan de slag
gegaan. Een maatje kan een cliënt, indien gewenst, bijstaan bij diverse stappen teneinde uitstroom te bevorderen. Dit is heel divers. De maatjes werken op projectmatige basis. Maar
soms gebeurt het dat er een match gemaakt wordt die zo goed werkt, dat men kan spreken
van een vast maatje. In 2010 hebben wij gebrainstormd om een visie te kunnen formuleren.
Als deze visie is geformuleerd, proberen wij aan deze visie een training te koppelen. Er is reeds
contact gezocht met de Vrijwilligersacademie. Deze training is van het grootste belang, omdat
het werk van een maatje relatief zwaar is. Daardoor is de kans op uitval groter. Met een visie,
waarin afspraken worden vastgelegd en een training, waarin de afspraken worden afgekaderd,
kan een maatje nog beter uit de voeten. Men moet ten alle tijden weten waar de eigen grenzen liggen.
Wij proberen, niet alleen op de intake, maar ook bij het maatjesproject zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de reguliere hulpverlener. Het is absoluut niet de bedoeling de kar alleen
te trekken, maar zo veel mogelijk door te verwijzen. Ook het maatschappelijk middenveld
biedt veel mogelijkheden. Waarom het wiel steeds opnieuw uitvinden? Instellingen zoals Stich-
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ting MEE en Vriendendiensten bieden ook nieuwe kansen. Wij zoeken naar zoveel mogelijk
kansen om diverse problemen het hoofd te kunnen bieden. En dit kan, naar ons idee, alleen
lukken met goed samen te werken.

SCHULDHULPVERLENING
In 2011 zal naar een mogelijkheid gezocht worden het takenpakket van de voedselbank uit te
breiden met een warme overdracht naar eerdere schuldhulpverlening. Dit zal een zwaardere
belasting zijn voor de intake vrijwilligers. Nu worden er slechts babystapjes deze kant opgezet,
maar de voedselbank Amsterdam heeft geld gekregen via de motie Ortega vanuit de Tweede
kamer. Deze gelden worden ingezet om een training te ontwikkelen zodoende eerder (preventief) cliënten te helpen en hen eerder de weg te wijzen naar de schuldhulpverlening. Hoe dit
zijn beslag krijgt en dan, met name voor Diemen zelf, is nog toekomstmuziek. Maar de hulp
die een voedselbank biedt zal in de toekomst een meer preventief karakter krijgen.

CLIËNTENOCHTENDEN
In het verlengde van de maatjes liggen de zogenaamde cliëntenochtenden. Dit zijn ochtenden,
die in het teken staan van het algemeen nut, maar de nadruk ligt op saamhorigheid en ontspanning. Onze doelgroep ligt voortdurend onder vuur, daardoor is het een verademing ochtenden te organiseren, die zo ontspannen zijn en zo leuk, dat je de mens achter de cliënt heel
anders leert kennen.
Wij proberen zo veel mogelijk diversiteit te creëren in het aanbod. In 2010 hebben we drie
cliëntenochtenden gehouden. Twee in het teken van de uiterlijke verzorging en een in het kader van de Kerstinvulling. Ook bij deze cliëntenochtenden proberen we zoveel mogelijk contacten te leggen met andere organisaties. Wij denken voor 2011 de IVN te benaderen, een kunstcollectief en eventueel een Zumba instructeur. Door deze laagdrempeligheid ontstaan mooie
contacten tussen cliënten onderling en kan men tips en ervaringen uitwisselen. Het mooiste is,
naar ons idee, de cliënten zelf verantwoordelijk te maken voor een cliëntenochtend. Daardoor
groeit het zelfvertrouwen van de cliënt zelf.

VRIJWILLIGERS
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, met name naar nieuwe maatjes. In 2010
hebben wij een stand gehad op de Vrijwilligersmarkt. Dit heeft geresulteerd in diverse nieuwe
vrijwilligers., waaronder chauffeurs. Onder ons cliëntenbestand zijn mensen, die niet mobiel
zijn of zo ziek dat er geen mogelijkheid is tot het zelf halen van het pakket. Dan worden deze
pakketten thuisbezorgd. Wekelijks rijdt er een chauffeur rond om deze pakketten te bezorgen.
Dit gebeurt in nu via een poule van chauffeurs. Wat zou een voedselbank zijn zonder vrijwilligers? Wij hebben zo’n 25 tot 30 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben allen een privacy verklaring getekend. Wekelijks wordt per rooster gewerkt. Dit rooster wordt elke maand opgesteld, zodoende weet elke vrijwilliger wanneer hij/zij is ingeroosterd en wat er van hem/haar
wordt verwacht. Eenmaal per halfjaar organiseren wij een vrijwilligersavond. Het is namelijk
van het grootste belang dat men feeling houdt met wat er op de werkvloer plaatsvindt! Daardoor blijft het vrijwilligerswerk bij onze voedselbank leuk omdat elke inbreng telt. Er zijn vrijwilligers voor het maken van de pakketten, intake vrijwilligers, gastvrouwen, mensen die diverse projecten begeleiden zoals het “Overal slingers” project en iemand die verjaardagskaartjes stuurt naar alle alleenstaanden in ons cliëntenbestand.
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Ons cliënten bestand
ONTWIKKELING

VA N O N S C L I Ë N T E N B E S T A N D

Alle berichten over stijgende kosten van levensonderhoud en invloed van de huidige recessie
ten spijt is het aantal cliënten in Diemen (37 per eind 2010, zie hieronder) vrij stabiel gebleven. Ten opzichte van de 41 cliënten per eind 2009 kan zelfs gesproken worden van een lichte
verbetering. Wat u ziet is echter een momentopname. Gemiddeld was in 2010 sprake van zo’n
45 uitgereikte pakketten per week.
Inmiddels hebben sinds de opening in oktober 2006 zo’n 175 personen een beroep op de Diemense voedselbank gedaan. Hiervan werden 143 aanvragen om hulp gehonoreerd.
Cliënten per 31 december 2010:
Aantal actieve cliënten per 1 januari 2010

41 cliënten

Hiervan uitgestroomd in 2010

18 cliënten

Aantal actieve cliënten afkomstig uit de jaren 2006/2009

23 cliënten

Nieuwe aanmeldingen gedurende het jaar 2010

34 cliënten

Hiervan uitgestroomd in 2010

20 cliënten

Aantal actieve cliënten afkomstig uit het jaar 2010

14 cliënten

Aantal actieve cliënten aan het einde van het verslagjaar

37 cliënten

HOELANG

WORDT HULP GEBODEN

?

Bij de totstandkoming van de landelijke voedselbank is destijds bepaald dat de voedselhulp
voor maximaal drie jaar zou worden verleend. De eerste twee van de vier hierna volgende tabellen laten bij benadering zien in hoeverre dit standpunt als reëel kan worden beschouwd.
Tabel 1 over de periode oktober 2006 / oktober 2007 geeft het navolgende beeld: van de oorspronkelijke 37 cliënten worden er 6 (=16%) nog wekelijks door ons geholpen. Deze situatie is
gelijk aan die van een jaar geleden.
Bij tabel 2 over de periode november 2007 / oktober 2008 zien we hetzelfde beeld: van de
oorspronkelijke 30 cliënten resteren er na krap drie jaar nog 5 (=16%)
Het betekent overigens niet dat deze “blijvers” tot in lengte van dagen onze hulp nodig zullen
hebben. Voor b.v. alleenstaande moeders met opgroeiende kinderen kan de periode van drie
jaar soms als te beperkt worden beschouwd en breken later ook betere tijden aan.
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1. Duur van de hulp:
instroom cliënten in boekjaar okt.2006 / okt. 2007
uitgestroomd 2006/2007

12 cliënten

idem

2007/2008

16 cliënten

idem

2008/31.12.2009

3 cliënten

idem

jaar 2010

0 cliënten

totaal

37 cliënten

uitgestroomd 31 cliënten

Per 31.12.2010 resteren…………………………………………………………………………….

6 cliënten

2. Duur van de hulp:
instroom cliënten in boekjaar nov.2007 / okt. 2008
uitgestroomd 2007/2008

totaal

30 cliënten

12 cliënten

idem

2008/31.12.2009

5 cliënten

idem

jaar 2010

8 cliënten

uitgestroomd 25 cliënten

Per 31.12.2010 resteren…………………………………………………………………………….

5 cliënten

3. Duur van de hulp:
instroom cliënten in boekjaar nov.2008 / dec. 2009
uitgestroomd 2008/31.12.2009

24 cliënten

idem

10 cliënten

jaar 2010

totaal

46 cliënten

uitgestroomd 34 cliënten

Per 31.12.2010 resteren……………………………………………………………………………

12 cliënten

4. Duur van de hulp:
Instroom in het boekjaar 2010

34 cliënten

Uitgestroomd in het jaar 2010

20 cliënten

Per 31.12.2010 resteren…………………………………………………………………………..

14 cliënten
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WAAROM

ZIJN DE

“UITSTROMERS”

VERTROKKEN

?

We hebben getracht de redenen waarom in 2010 38 cliënten bij de voedselbank in Diemen
zijn vertrokken in beeld te brengen:
12

cliënten kwamen bij herintake boven de norm, waaronder hulp verleend wordt.

2

cliënten verlieten de voedselbank op eigen verzoek.

2

cliënten gingen over naar een ander uitgiftepunt

2

cliënten zijn verhuisd naar een adres buiten Diemen

2

cliënten weigerden een herintakegesprek. Dit is een reden om de hulp te beëindigen.

1

client verhuisde naar een verzorgingshuis

1

client is overleden

16

cliënten bleven, zonder daarvan mededeling te doen, drie of meer aaneengesloten
keren weg en beëindigden daarmee de door ons geboden hulp. In de meeste gevallen
bleek dat men zelf geconstateerd had, boven de geldende norm te zitten. Overigens
geven wij er de voorkeur aan op een persoonlijker wijze afscheid van elkaar te nemen.
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Tevredenheidsonderzoek
Recent hebben we onder de cliënten een tevredenheidsonderzoek gedaan. Van 31 cliënten
hebben we een ingevulde vragenlijst terug ontvangen. Hieronder zijn de uitslagen van het tevredenheidsonderzoek van ons uitgifte punt. De cijfers wijzen duidelijk uit dat men heel tevreden is over onze werkwijze, het tijdstip en de locatie goed is, het pakket is prima, men mist
wel het een en ander. Voornamelijk vlees en luxeartikelen. Zorgelijk is dat wij naar de mening
van de cliënten nog te weinig doorverwijzen naar schuldhulpverlening, maatschappelijk werk,
etc. Daar zullen we op moeten gaan letten. Ook is het begrip maatje niet echt duidelijk en te
weinig ingezet. Ook dit is een leermoment. Er is inmiddels een afspraak gemaakt dat er bij de
intake gelijk een folder zal worden gegeven om de client op de hoogte te stellen van dit concept. Al met al is de Voedselbank niet ontevreden met de reacties van de cliënten.
Uitstekend

goed

voldoende

onvoldoende

slecht

13

16

2

0

0

Locatie UP

5

16

7

2

1

Openingstijden UP

6

19

6

0

0

10

10

9

0

0

3

14

11

2

0

19

8

3

0

0

Sfeer UP

Hoeveelheid pakket
Kwaliteit pakket
Vrijwilligers

Verwezen naar

ja

nee

Maatschappelijk werk

8

19

Schuldhulpverlening

2

24

Betekenis maatje

20

9

Maatje gekregen

2

24

• Maatschappelijk werk is door de 4 cliënten goed bevallen, 1 client is nog niet geweest en bij
•
•
•

1 client was maatschappelijk werk niet nodig.
Schuldhulpverlening is door 2 cliënten goed bevallen.
4 cliënten hebben behoefte aan een maatje
2 cliënten vinden een maatje goed bevallen

Alle resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn te vinden in de bijlage Tevredenheidsonderzoek (met hartelijke dank aan Belinda Smit).
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Financieel verslag
I N KO M S T E N I N 2 0 1 0
Het grootste deel van de inkomsten bestond in 2010, net als voorgaande jaren, uit giften.
Ruim € 5.000,- is geschonken, veelal door particulieren uit Diemen.
Maar dit jaar moesten we ook een beroep doen op de subsidie verordening van de gemeente
Diemen. Hieruit ontvingen we € 3.500,- subsidie. Daarnaast hebben we € 600,- subsidie ontvangen van het Meerlandenfonds.
Uiteraard waren er ook nog een aantal activiteiten en andere inkomsten die u hieronder in het
overzicht aantreft:
subsidie

€ 4.100,00

giften

€ 5.157,24

activiteiten

€ 172,25

rente

€ 0,00

overige inkomsten

€ 157,50

totaal

€ 9.586,99
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U I T G AV E N I N 2 0 1 0
De subsidie die we van de gemeente Diemen hebben ontvangen was aangevraagd omdat
voedselbank Amsterdam genoodzaakt was een bijdrage te vragen van ons uitgiftepunt voor de
basispakketten die wij van hun ontvangen. Middels een overgangsregeling was de bijdrage
voor 2010 vastgesteld op € 3.500,-.
Voor een specificatie van de overigen uitgaven, zie de tabel hieronder:
basispakketten

€ 3.500,00

voedselproducten

€ 599,34

producten t.b.v. cliënten

€ 221,52

administratie, druk en papier

€ 860,33

PR en mailings

€ 471,17

producten t.b.v. voedselbank

€ 136,85

attenties

€ 290,71

benzinevergoeding

€ 67,45

overige uitgaven

€ 118,48

totaal

€ 6.265,85
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VOORUITZICHTEN
De bijdrage aan voedselbank Amsterdam is voor 2011 vastgesteld op € 5.000,-. Hiervoor is
wederom een subsidie aanvraag bij de gemeente Diemen ingediend.
Voedselbank Diemen maakt daarnaast kans op een bijdrage uit het fonds van KICI.

BEZITTINGEN
Het saldo van inkomsten en uitgaven is toegevoegd aan de bezittingen van Voedselbank Diemen.
Begin saldo

Eind saldo

ING Amsterdam

€ 266,60-

€ 0,00

ING Diemen

€ 2.374,60

€ 1.080,11

ING spaarrekening

€ 0,00

€ 4.500,00

contante kas penningmeester € 197,12

€ 292,47

contante kas uitgiftepunt

€ 332,87

€ 86,55

kas

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 2.637,99

€ 5.959,13

Onze gegevens
Kamer van Koophandel
34355278
Adres
Verrijn Stuartweg 3, 1112 AW Diemen
Telefoon
06 3095 5360
Bank
rekening 4896340, t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen, te Diemen
BIC INGBNL2A, IBAN NL93INGB0004896340
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.Voedselbankdiemen.nl
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Onze sponsors
Bo-Rent
Albert Heijn, Diemen
Super de Boer Vlaanderen, Diemen
Plus markt Wagner, Duivendrecht
Rabo Bank, Diemen
Bakkerij Cor Mühl, Diemen
Gemeente Diemen
Brandweer Diemen
Proost en Brandt papier, Diemen
Protestantse gemeente de Ontmoeting
RK parochie St. Petrus Banden
RCOAK Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
Crossroads International Church, Amstelveen
Reijnen offset, Diemen
Koninklijke Saan
Winkeliersvereniging Diemerplein
Faco drogisterij groothandel, Diemen
Makro groothandel, Duivendrecht
Diemer Nieuws
Stichting Diemer Festijn
Randstad, Diemen
Speciaalbakkerij Nol Bertram, Heemstede
Forel logistiek, Breukelen/Vianen
McDonald’s, Diemen
Keurslager Wim Pouw, Reigersbos
Pet’s Place, Muiden
Marinus Parfumerie Drogisterij
Kwantum, Diemen
Intratuin, Amsterdam
Verberkt BV, Diemen
CTSN / Holkema Group, Diemen
Fruitspruit Schoolfruit
Brede School de Meridiaan
Openbare Basisschool De Octopus
Sint-Petrusschool (Rooms-Katholiek)
Oecumenische Basisschool De Duif
Openbare Basisschool 't Palet
Oecumenische Basisschool De Ark
A. Bekemaschool, Duivendrecht
KBS Het Kofschip Ouderkerk a/d Amstel
Een aantal particulieren
En, wie kent hem niet.... Sinterklaas!
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Met dank aan
Aafje
Aza
Annemiek
Barend
Belinda
Britta
Brenn
Barry
Bert
Carmen
Coby
Erika
Enbiya
Fevziye
Frits
Fathia
Gert
Gerda
Greet
Gerard
Heleen
Henriéte
Jenny
Jessica
Joyce
Jos
Jacco
Jerry
Joop
Joop
Jan
Jeroen
Linda
Lamyai
Monique
Marissa
Mark
Mark
Niek
Rudolf
Renée
Ray
Steven
Wim
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Bijlage: Toekenningscriteria voedselpakket
Indien u zich wilt laten registreren voor een voedselpakket, dient u de volgende documenten
te overleggen: Inkomensverklaring (loon of uitkering), huur en huursubsidie, kosten energie
en water, voorlopige teruggave van de belasting, eventuele schulden (zie aanvraagformulier).
Bij voorkeur aan de hand van bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden) wordt mede
inzage gegeven in bovenstaande gegevens. Dit geeft een goed totaal overzicht.
1. De norm
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de noodzakelijke vaste
lasten betaald zijn. Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het
besteedbare inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen:
1-persoonshuishouden
€ 175,- per maand
Bij meerpersoonshuishoudens is dit bedrag voor iedere volgende volwassene binnen het huishouden te vermeerderen met
€ 60,- per maand
En voor ieder kind van 13 tot 18 jaar dat tot het huishouden behoort
(zonder eigen inkomen)
€ 50,- per maand
En voor ieder kind tot en met 12 jaar dat tot het huishouden behoort

€ 25,- per maand

Voorbeeld:
- 2 volwassenen zonder kinderen = € 175 + € 60 = € 235,- per maand
- 2 ouders met 2 kinderen (jonger dan 12 jaar)= € 175 + € 60 + 2x € 25= € 285,- per maand
2. Hoe bereken je of de norm van toepassing is?
Het inkomen (loon, AOW, WAO, WW, etc) moet verminderd worden met alle noodzakelijke vaste lasten: huur, gas/water/licht, verzekeringen, schulden (alleen die bij schuldsanering bekend
zijn).
Huursubsidie, alimentatie, teruggave belastingen, etc. moet er worden bijgeteld.
3. Hoe moet worden aangetoond dat iemand in de doelgroep valt?
Aan de hand van bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden) wordt inzage gegeven in
de gegevens die bevestigd moeten worden. Alleen dan kan een handtekening worden gezet.
4. Wat betekent de handtekening?
Een handtekening onder het ingevulde formulier betekent dat voldaan wordt aan de criteria en
dat deze zijn gecontroleerd door degene die de handtekening heeft gezet.
5. En verder….
Aangegeven moet worden voor hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is. Er moet
immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Periodiek moet getoetst (kunnen) worden of de hulp nog steeds noodzakelijk is.
6. In geval van crisis.
Er zijn ook situaties die je als crisis kunt zien. Er zijn door omstandigheden, ineens grote financiële problemen ontstaan. Ook dan kunnen wij helpen. Maar ook in die situaties vragen wij
om documenten en uitleg, en kunnen wij u helpen zolang wij met u afspreken.
Bij twijfel kunt u altijd een afspraak met ons maken.
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Bijlage: Tevredenheidsonderzoek
Hoe bent u in contact gekomen met de voedselbank?
Contact
Kennis

9

Maatschappelijk werk

5

Gemeente

4

Schuldhulpverlening

3

Diemerkrant

3

Anders*

6

*client, familie, Gerda, folder sociale bank

Wat vindt u van de sfeer van het uitgiftepunt?
Sfeer UP

6%
42%
52%

uitstekend
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Wat vindt u van de locatie van het uitgiftepunt?
Locatie UP

6%3% 16%
23%

52%

uitstekend
slecht

goed

voldoende

onvoldoende

Wat vindt u van de openingstijden van het uitgiftepunt?
Openingstijden UP

19%

19%

61%
uitstekend
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Wat vindt u van de hoeveelheid van het voedselpakket?
Hoeveelheid pakket

31%

34%

34%

uitstekend

goed

voldoende

Wat vindt u van de kwaliteit van het voedselpakket?
Kwaliteit pakket

7%

10%

37%
47%

uitstekend
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Wat mist u in het voedselpakket?
Missende producten
Vlees

9

Toiletartikelen

4

Wasmiddel/poeder

3

Drinken (melk/limonade)

3

Anders*

9

*halal producten, boter, fruit, kaas, lampen, vuilniszakken

Wat vindt u van de vrijwilligers van de voedselbank?
Vrijwilligers

10%

27%
63%

uitstekend
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Bent u door deVoedselbank doorverwezen naar maatschappelijk
werk?
Maatschappelijk werk

30%

70%

ja

nee

Bent u door de Voedselbank doorverwezen naar schuldhulpverlening?
Schuldhulpverlening

8%

92%

ja
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Weet u wat een maatje is?
Betekenis maatje

31%

69%

ja

nee

Heeft u van de voedselbank een maatje gekregen?
Maatje gekregen

8%

92%

ja
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Bijzondere dank aan Reijnen offset voor het drukwerk

