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IBOEIBWJOH [JKO De voedselbank Diemen bestaat vijf jaar. Hoewel daar eigenlijk niets feestelijks aan is, werd afgelopen
FO TDIVUUJOH PQ zaterdag toch even stilgestaan bij dit jubileum. De organisatie had een open dag georganiseerd waar
YJNBBM  NFUFS flink wat belangstellenden op afkwamen. Gerda Smit, voorzitter van de Stichting Voedselbank Diemen
NFFOEF[FEBUEF spreekt over een ‘fantastische middag’. “We zijn erg blij dat er zoveel belangstelling was. De mensen
OJUJBUJFGIBENP wilden van alles weten over wat wij doen, wie wij helpen en hoe wij hulp bieden. De cliënten kregen alUFJOEFMJKLIBBMEF lemaal een extra voedselpakket en de gemeente Diemen verraste ons met een cheque.” '050536%:,30&4&
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Open dag voedselbank was ‘fantastisch’
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%F PQCSFOHTU WBO IFU GFFTU FO WBO
EF WPSJHF XFFL EPOEFSEBH HFIPV
EFO TQPOTPSMPPQ XPSEU HFCSVJLU
WPPSEFBBOTDIBGWBOFFOTQFFMUPF
TUFMPQIFUTDIPPMQMFJOWBO%F,FS
TFOCPPN

#BTLFUCBMMFTWBOFFOFDIUFCBTLFUCBMMFSPQIFUTDIPPMQMFJO'050

&SJTWFFMPQPOTBGHF
Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen
2011
7FSWPMH WBO IFU LBEFS PQ EF WPPSQB
HJOB

FFOTNJTLBOHBBO PWFSIBOEJHUIJK
.JDIJFMFFOCSJFG%F[FNBH.JDIJFM
BMMFFO PQFONBLFO BMT %JSL OJFU UF
NLEIDING
0PSMPHTXJOUFS TQFFMU [JDI BG JO EF SVHLFFSU WBO EF PWFSWBM %JF OBDIU
In oktober van het jaar 2011 hebben wij op gepaste
onsFO5-jarig
jubileum gevierd. De
XJOUFS WBOwijze

WFSUFMU HBBUBMMFTNJT%JSLXPSEUPQHFQBLU
FO IFU SFMBUJFG SVTUJHF MFWFOUKF WBO
voedselbank in Diemen is voor het eerst van IFUWFSIBBMWBO.JDIJFMWBO#FVTF
start gegaan op 6 oktober
2006. Op 21 augustus
LPN EJFJOEFMBBUTUFXJOUFSWBOEF .JDIJFMWFSBOEFSUWPMLPNFOBMTIJK
2010 zijn wij een officiële stichting geworden:
de Stichting
Voedselbank
Steunpunt Diemen.
5XFFEF
8FSFMEPPSMPH
HBBOEFXFH EFCSJFGPQFONBBLU
CFUSPLLFO
SBBLU CJK JMMFHBMF
Deze stichting is in het leven geroepen om een
rechtspersoon
teBDUJWJ
creëren zodoende subsidie
UFJUFO;JKOCVVSKPOHFO%JSLWFSUFMU %F IPPGESPM WBO EF CJKOB [FTUJFO
aan te kunnen vragen. Vanaf 2010 worden wij
gesubsidieerd
door
de gemeente
Diemen
(zie
.JDIJFM
EBU IJK JO IFU WFS[FU
[JU FO
KBSJHF .JDIJFM [BM
XPSEFO WFSUPMLU
NFU FFO QBBS BOEFSF KPOHFOT IFU EPPS4PZ,SPPO%FSPMMFOWBONPF
hoofdstuk financiën).
EJTUSJCVUJFLBOUPPS HBBU PWFSWBM EFSCBSPOFTFO&SJDBWBO#FVTFLPN
MFO 0NEBU IJK WSFFTU EBU IFU XFM XPSEFO SFTQFDUJFWFMJKL WFSUPMLU

I

Op het moment van de oprichting van
onze voedselbank hebben wij de intentie gehad niet langer dan vijf jaar te
functioneren. Wij dachten ons na vijf
jaar te kunnen opheffen. Dit werd gedacht in voedselbankkringen. Helaas is
niets minder waar gebleken. Nog
steeds is een groot aantal personen
wekelijks afhankelijk van een voedselpakket, uitgedeeld door de vele
voedselbanken in Nederland. In Diemen blijft het, ondanks de aanhoudende recessie, redelijk constant. Wij hebben het voor ons magische getal van
vijftig cliënten gelukkig nog nooit overschreden. (zie hoofdstuk intake).

7PFETFMCBOLWJFSUMVTUSVN
%*&.&/ ° %F 7PFETFMCBOL %JF EFPQFOEBH[JDIUPUOJFUTWFSQMJDIU
NFO CFTUBBU JO PLUPCFS WJKG KBBS IPFWFO UF WPFMFO³  BMEVT (FSEB
%F4UJDIUJOH7PFETFMCBOL%JFNFO 4NJU  WPPS[JUUFS WBO EF 4UJDIUJOH
WJFSUEJUMVTUSVNPQ[BUFSEBHPL 7PFETFMCBOL%JFNFO
UPCFSNFUFFOPQFOEBHJOIFUVJU 
HJGUFQVOUBBOEF7FSSJKO4UVBSUXFH %F7PFETFMCBOLIFFGUEFBGHFMPQFO
%FPQFOEBHEVVSUWBOUPU KBBS  DMJqOUFO LVOOFO IFMQFO
VVS
NFU FFO WPFETFMQBLLFU  EBU XFLF

MJKLTPQWSJKEBHNJEEBHJOIFUVJUHJG
%BBSOBBTU XPSEU IFU MVTUSVN HF UFQVOUXPSEUVJUHFSFJLU.PNFOUFFM
WJFSE EPPS EF IVJEJHF  DMJqOUFO IFFGUEF7PFETFMCBOLDMJqOUFO
FFOFYUSBLSBUNFUBSUJLFMFOBBOUF (FSEB4NJU²/BBGMPPQWBOEFPQFO
CJFEFO#F[PFLFSTWBOEFPQFOEBH EBHIPVEFOXJKWBOUPU
EJFFFOCJKESBHFXJMMFOMFWFSFOBBO VVS FFO CFTMPUFO GFFTUKF WPPS WSJK
EF´GFFTULSBUµWPPSEFDMJqOUFOXPSEU XJMMJHFSTFODMJqOUFO8JKIPQFOEBU
WFS[PDIU FFO IPVECBBS QSPEVDU PPLWFFMNFOTFOEJFJOIFUWFSMFEFO
NFF UF OFNFO ².BBS XJK XJMMFO DMJqOU WBO EF 7PFETFMCBOL [JKO HF
EVJEFMJKLNBLFOEBUCF[PFLFSTWBO XFFTUOBBSEJUGFFTUKFLPNFO³
"EWFSUFOUJF

EPPS +BOLF %FLLFS
5JNP %FTDBNQT TQ
QJMPPU+BDL )BOT-F
EFIVJEWBO0PN#

0PSMPHTXJOUFS EF
TFFSE PQ IFU CFLSP
WBO+BO5FSMPVX

5JKNFO  3PCJO FO
ESJF BBO EF IFMGU
WPPSTUFMMJOHFO NF
EFSPMWBOFFO%VJU
EJF WBO FFO CPFSJO
WBO FFO EPSQFMJOH
ESJF EFFM VJU WBO I
[JOHFOEFSIBMWFJO
)FU /BUJPOBBM +FVH
UFS IFFGU WPPS 0PS
DBTUT TBNFOHFTUFME
WPPS EF KPOHF BS
PN EF NVTJDBM NF
UF DPNCJOFSFO 3P
LFOEFFMVJUWBOEF
NJoSFTQFFMU 5JKNF
WBO EF BOEFSF DB
FFO EBH MBUFS [JKO
DBTUTTQFMFOnnOWP
OJOLMJKL5IFBUFS$B
;F IFCCFO EF MBBU
UFOTJFGHFSFQFUFFSE

/
POEF

%*&.&/ ° %F /4
OBBSFFOPOEFSOFN
XJMTUBSUFOPQTUBU

ISTORIE
*O IFU WPPSNBMJHF
In 2006 zijn wij begonnen met het uitdelen van wekelijkse voedselpakketten. Een deel van de [BU IFU BGHFMPQFO
(Pµ%BBSWPPSXBT
inhoud wordt door onszelf verzorgd, verkregen uit winkelacties en acties gevoerd door scholen,EFOWBO8J[[M#FJ
kerken e.d. Het grootste gedeelte van de aanvoer van voedsel komt uit Amsterdam. Wij zijn XJTUFO IFU TMFDIUT
IPVEFO%F/4IFF
een officieel uitgiftepunt van Amsterdam, zodoende
krijgen wij ons deel van
wat er
binnen
FFO POEFSOFNJOH
Winkelcentrum
Diemerplein
Diemen
NU extra aantrekkelijk.
020-6903727
EF CFIPFGUF WBO E
komt uit de regio Noord-Holland. De aanvoer inAlAmsterdam
is verminderd,
dit
komt
doordat
jaren uw VERTROUWDE
adres!
www.puttmann.nl
IPSFDB[BBL MJKLU FF
bedrijven wat voorzichtiger met hun voorraden omgaan en er voor zorgen dat er minder over- MJHHFOEFLFV[FUF[

H

Lever uw (oude) gouden/zilveren
sieraden of munten NU in!!

blijft en dat er minder te vernietigen valt. Dit is een probleem en samen met Amsterdam proberen we daar oplossingen voor te vinden.

PILOT MOTIE ORTEGA
Maar na een paar maanden voedselpakketten uitdelen, kwamen we er al snel achter dat je niet
alleen voedselpakketten moet kunnen bieden, maar ook meer zorg en aandacht moet kunnen
bieden aan de cliënten. Dit is het programma Meer dan voedsel alleen. Dit programma heeft
een enorme vlucht genomen. Er worden steeds nieuwe wegen ingeslagen om de voedselbank
cliënt zelfredzaam te maken en uit te kunnen laten stromen.
Een onderdeel van het zoeken naar nieuwe wegen is de motie Ortega. Deze motie is in het
verleden door de Tweede Kamer aangenomen en is er op gericht zoveel mogelijk te werken
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naar een passend aanbod voor onze clienten. Dit kan men op velerlei wijze invullen. De voedselbank Amsterdam heeft een aanvraag ingediend en deze werd gehonoreerd. Daardoor kwam
er een behoorlijke som geld vrij en dit geld werd besteed door een pilot te laten lopen. Een pilot, die er op gericht is de uitstroom te vergroten van voedselbank cliënten. Deze pilot heeft bij
ons gedraaid van juni tot eind augustus. Niet alleen in Diemen, maar ook in Oost Watergraafsmeer en Oud-Zuid. Deze pilot moet nog worden geëvalueerd. Dan zal worden uitgemaakt of
deze manier van werken in elk uitgiftepunt zal worden geïmplementeerd.
De pilot is gebaseerd op drie pijlers: verwijzing naar het maatschappelijk middenveld in de
breedste vorm, maar de focus ligt bij de schuldhulpverlening, verwijzen naar de VONK maatjes en verwijzen naar een Op Eigen Kracht training. In Diemen missen wij twee van de drie
pijlers. Wij hebben geen Op Eigen Kracht Training en we kunnen niet verwijzen naar VONK.
VONK is het maatjesproject van de Regenboog. Zij verzorgen op aanvraag een koppeling met
voedselbank cliënten. Toch hebben we meegedraaid in de Ortega pilot. Deze pilot heeft ons
mooie kansen geboden, want daardoor hebben wij zelf een Op Eigen Krachttraining kunnen
geven. In 2011 hebben tien voedselbank cliënten hun certificaat gehaald. De gemeente Diemen heeft ons nog een training toegezegd, onder voorbehoud van genoeg aanmeldingen. Er
staan er reeds 8 op de aanmeldingslijst.

OP

EIGEN

KRACHTTRAINING

Wat is nu een Op Eigen Krachttraining? Deze training wordt verzorgd door de Madi en gefinancierd door de gemeente Diemen. De training kent elf onderdelen en elk onderdeel werd op
een donderdagmiddag behandeld. Enige onderdelen zijn: hoe houd ik mijn financiën op orde,
hoe koop ik mijn boodschappen voordelig in, hoe leer ik nee te zeggen etc. Deze training biedt
de cliënt de kans ervaringen op te doen en daardoor een positiever zelfbeeld te krijgen, waardoor men, als men uitstroomt, een betere kans heeft om beter met de eigen financiën om te
gaan.

VONK
Wij kennen in Diemen geen VONK maatjes. Wij hebben zelf wel een maatjesproject, maar door
de Ortega pilot werd ons eigen maatjesproject in de koelkast gezet. De Regenboog heeft in
oktober 2011 een aanvraag tot subsidie gedaan om in Diemen de VONK maatjes te kunnen
latendraaien, maar deze motie is afgewezen in de behandeling van de gemeentelijke begroting 2012. Doch het nut en de noodzaak van een maatjesproject werd wel onderkend, dus
hieruit voortvloeiende zijn er gesprekken gaande hoe dit nu in Diemen in te vullen. Wij koesteren hoop dat wij in de toekomst toch gebruik kunnen maken van VONK. Vooral omdat VONK
zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van de schuldhulpverlening.

M A AT J E S P RO J E C T
Het is nu zaak ons eigen maatjesproject weer leven in te blazen en zoveel mogelijk vrijwilligers
te werven. Deze vrijwilligers staan een voedselbank cliënt bij en helpen hen bijvoorbeeld bij
het vinden van de weg naar de hulpverlener, het onderhouden van de administratie, het steunen bij het volhouden van een WSNP traject of andere vorm van budgettering. Maar we beseffen ook dat we de potentiële maatjes een training moeten kunnen bieden en dat er een mogelijkheid moet zijn tot intervisie. Maatje zijn is zwaar en dan moet je de ervaringen ook kunnen
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delen met anderen. Ondanks het niet volledig functioneren in 2011 hebben we toch alle cliënten, die een hulpvraag hebben gehad, van dienst kunnen zijn.
Een grote stap voorwaarts in dit proces en een uitvloeisel van de Ortega motie is de aanwezigheid van de Sociale Raadsvrouw en het maatschappelijk werk in ons pand op de vrijdagmiddag. Elke eerste vrijdagmiddag van de maand zijn zij aanwezig om cliënten met raad en daad
bij te staan. Dit zal in de toekomst geëvalueerd worden. Voor ons als voedselbank is het een
succesformule gebleken. Het is voor veel mensen moeilijk een eerste stap te zetten en zo is
de drempel een stuk lager.

KICI
Het jaar 2011 was een goed sponsorjaar. Er zijn vele sponsors bijgekomen, zoals de Makro
met nieuwe kleding en andere artikelen, Glenn’s patat met bonnen voor zijn overheerlijke patat, bureau van Rijn voor het speelgoed van het jaar en nog vele anderen. U kunt de lijst inzien aan het einde van het jaarverslag.

Donderdag 31 maart 2011
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In het voorjaar werden wij
%JFNFOBSFO
verblijd met de KICI prijs.
De KICI (Kleding Inzameling
SFBHFSFOWBLFS
Charitatieve Instelling) is
een organisatie, die elk jaar
PWFSIFGGJOHFO

een gemeente een prijs
7PPSBMWSBHFOPWFSTUJKHJOHUBSJFG

aanbiedt omdat
er in die
HFNFFOUF%JFNFOPOMBOHTFFOLMFJ
OF

BBOTMBHFO
HFNFFOUFMJKLF
gemeente een record-op%*&.&/°.FFSEBOWPPSHBBOEFKB CFMBTUJOHFO WFSTUVVSE /BBS BBOMFJ
SFOIFCCFO%JFNFOBSFO[JDICJKEF
EJOHkleding
EBBSWBO IFCCFO
[JDI FOLFMF
brengst aan
is. Die
HFNFFOUF HFNFME NFU WSBHFO  PQ UJFOUBMMFONFOTFOHFNFMENFUWSB
recordopbrengst
maakt de
NFSLJOHFOPGLMBDIUFOPWFSEFHF
HFO PQNFSLJOHFOFOLMBDIUFOPWFS
NFFOUFMJKLF XPPOIFGGJOHFO %F[F EF BBOTMBH³  BMEVT FFO XPPSEWPFS
desbetreffende
gemeente
[JKO EJU KBBS GPST HFTUFHFO   EFS WBO EF HFNFFOUF ²%BU JT NFFS
WPPS FFO NFFSQFSTPPOTIVJTIPV
kampioen.EBOJOWPPSHBBOEFKBSFO
De gemeente NBBSIFU
zelf
EFO7PPSBMEFBGWBMTUPGGFOIFGGJOH WFSCBBTU POT OJFU CJK PQMPQFOEF UB
JTEBBSEFCFUBBOEF[FTUFFHCJKOB
SJFWFO charitatieve
#VSHFST WSBHFO WPPSBM OBBS
moet dan een
 WPPS FFO NFFSQFSTPPOTIVJT VJUMFH PWFS EF TUJKHJOH WBO EF BG
de XJMMFO
IPVEFO %BBSNFF instelling
CFUBBMU EF %JF aanwijzen
WBMTUPGGFOIFGGJOH en
CFESJKWFO
NFOBBSIFUNFFTUJO/FEFSMBOE
UPFMJDIUJOH PQ EF TUJKHJOH WBO IFU
daaraan verbonden
prijs
HFCSVJLFSTEFFM WBO EF POSPFSFOEF
&OIFUJTNPHFMJKLEBUEJUEFFMWBO
schenken. Er zijn voorwaarEFHFNFFOUFMJKLFCFMBTUJOHFOJOEF
‘Vindenaan
bewoners
UPFLPNTUOPHNFFSTUJKHU8BOUOPH
den verbonden
het krijOJFU BMMF LPTUFO [JKO JO IFU UBSJFG
deze voorzieningen
EPPSCFSFLFOE [PMFHEFWFSBOUXPPS
gen van deze prijs, maar
EFMJKL XFUIPVEFS -FY 4DIPMUFO FO wel nodig?’
LFMF XFLFO HFMFEFOgelukkig
VJU JO IFU %JF voldeden we aan
NFS/JFVXT%BBSTUBBUWPMHFOTIFN
alle
eisen. [BBLCFMBTUJOH)FUUPUBBMBBOUBMJO
Deze prijs van
UFHFOPWFSEBUEFEJFOTUWFSMFOJOHPQ
IFU HFCJFE WBO IVJTWVJM WBO IPPH HFEJFOEF CF[XBSFO CMJKGU PWFSJHFOT
7500 euro hebben wij voor
OJWFBV JT FO EBU PPL BOEFSF WPPS NJOPGNFFSHFMJKL³
[JFOJOHFOJO%JFNFO
[PBMTTQPSUGB
drie
jaar vast gezet. DaarDJMJUFJUFO  SVJN BBOXF[JH [JKO 7BO #F[XBBS NBLFO UFHFO EF BBOTMBH 
EF[FQPTUFOLBOJOBOEFSFHFNFFO
door zijn wij
in staat
LBO BMMFFO
WPPS EFge80; (BSSFS JT
UFO OPH XFM FFOT JFUT XPSEFO BGHF EBU OJFU WBO QMBO ².JKO BQQBSUF
weest
ons
pakket
aan
te FO JL
TOPFQUPNEFMBTUFOWPPSEFCVSHFS NFOU JT JFUT IPHFS HFUBYFFSE
FOJHT[JOT UF WFSMJDIUFO 5PDI SPFQU EFOL EBU EBU XFM SFEFMJKL JT³ 7PPS
vullen metNFOTFO
vlees,
toiletBBOUPOFO
be- EBU
EFUBSJFGTUJKHJOHPOEFSEFJOXPOFST
EJF LVOOFO
WBO%JFNFOWSBHFOPQ
[JKEFMBTUFONFUIVOJOLPNFOOJFU
nodigdheden
en
wasmiddeLVOOFOPQCSFOHFO JTFSFFOLXJKU
#JKWPPSCFFME CJK 'SJUT
(BSSFS
)JKmaand
TDIFMEJOHTSFHFMJOH
EBBS [JFU
len.
Elke
is er .BBS
voor
LSFFHWBOEFXFUIPVEFSQFSTPPOMJKL (BSSFS FFO QSPCMFFN ²%F SFHFMJOH
200
euro
voor EJU
deKBBS
kratVJUMFH PWFS EF SFEFO
WBO EF
MBTUFO extra
JT OJFU BBOHFQBTU
EF JOLP
WFS[XBSJOH  NBBS LBO [JDI FS UPDI NFOTHSFOTPNWPPSLXJKUTDIFMEJOH
ten
aangekocht.
Dit
zullen
OJFU JO WJOEFO ²%F XFUIPVEFS HBG JO BBONFSLJOH UF LPNFO JT HFMJKL
BBOEBU%JFNFOTDIPPOXJM[JKOFO HFCMFWFO UFSXJKMEFLPTUFOEVTXFM
wij drie jaar lang doen.
EBBSPNEVVSJT5FSWFSHFMJKLJOHJL HFTUFHFO [JKO *L WJOE EBU OJFU FFS
EPPS*OHSJEWBO7MJKNFO

IFC KBSFO JO )JMWFSTVN HFXPPOE  MJKL³ %F HFNFFOUF HFFGU BBO IJFS
EBBS JT IFU PPL TDIPPO  NBBS JT EF OJFUT BBO UF LVOOFO EPFO ²7PPS
BGWBMTUPGGFOIFGGJOH QFS KBBS `   XBUCFUSFGUEFLXJKUTDIFMEJOHJTEF
MBHFS EBO IJFS JO %JFNFO *L IFC #JKTUBOETOPSN  EJF KBBSMJKLT EPPS
EF XFUIPVEFS EF TVHHFTUJF HFEBBO IFU 3JKL XPSEU WBTUHFTUFME  IFU VJU
PN EF CFXPOFST FFOT UF WSBHFO PG HBOHTQVOU %JFNFO [JU XBU EBU CF
[FBMEF[FWPPS[JFOJOHFOXFMOPEJH USFGUPQIFUNBYJNBBMNPHFMJKLF³
WJOEFO *L EFOL OBNFMJKL EBU NFO
CFTU LBO MFWFO NFU IFU PQIBMFO 0G (BSSFS  CFTUVVSTMJE WBO FFO 7FS
Jaarverslag
2011
WBO HSPG WVJM FFOT QFS
UXFF XFLFO FOJHJOH
WBO &JHFOBSFO JO %JFNFO
BMT EBBS FFO WFSMBHJOH WBO EF BG ;VJE OPHXFSLHBBUNBLFOWBO[JKO
WBMTUPGGFOIFGGJOH UFHFOPWFS TUBBU³ CF[XBSFOXFFUIJKOPHOJFU²*L[BM
%FHFNFFOUFIFFGUEJUKBBSNFFSSF IFU CJOOFOLPSU JO EF "MHFNFOF MF
BDUJFTHFLSFHFOPWFSEFBBOTMBHEBO EFOWFSHBEFSJOHWBOEF77&UFCFSEF
WPPSHBBOEF KBSFO ²8F IFCCFO BMT CSFOHFO³

E 7.500,- voor Voedselbank Diemen
De Stichting KICI Kinderinzameling heeft vorige week donderdag een cheque ter waarde van 7.500 euro
overhandigd aan vertegenwoordigers van de Voedselbank Diemen. Wethouder Jeannette Pietersen nam
de cheque in ontvangst en overhandigde die vervolgens aan Gerda Smit van de Voedselbank Diemen.
Stichting KICI Kledinginzameling zamelt in Diemen met behulp van groene containers en huisaanhuisinzamelingsrondes overtollig textiel in. Er wordt ook samengewerkt met het bedrijfsleven en instellingen
tijdens diverse inzamelingsacties. Het KICI zamelt jaarlijks ruim 10 miljoen kilo textiel in en is hiermee
een van de grootste charitatieve inzamelaars van Nederland. Textiel dat nog draagbaar is wordt buiten
Europa weer in omloop gebracht of geschonken aan kringloopwinkels en voedselbanken.
Elk jaar wordt een aantal gemeenten met een goede opbrengst uitgeroepen tot ‘kampioen’. Diemen is
in 2010 tot een van de kampioenen uitgeroepen. Er werd maar liefst 103.795 kilo textiel ingezameld. De
gemeente kan hierdoor een bedrag van 7.500 euro aan een goed doel besteden. Het college van B en
W heeft besloten dit bedrag te schenken aan de Voedselbank Diemen. Wethouder Jeannette Pietersen
was vorige week donderdag dan ook aanwezig bij de overhandiging van de cheque aan de Voedselbank
Diemen. '050536%:,30&4&
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OVERAL SLINGERS
Wederom heeft de Protestantse Gemeente Diemen haar project “Overal Slingers”” met een
jaar verlengd. Ook in 2011 zijn alle basisschool kinderen verblijd met een thuisfeest uitdeelpakket of een schoolfeest uitdeelpakket! Een stel, dat in de echt verbonden werd, heeft een
aanzienlijk bedrag bestemd voor het verzorgen van een uitstapje voor kinderen van de voedselbank. Dit werd ook georganiseerd door de Protestantse Gemeente Diemen en de kinderen
gingen in september hiervan een middag naar Tunfun in Amsterdam.

DE

ANDERE WERELD

De manege De Andere wereld heeft in de grote vakantie een ponykamp georganiseerd. Er waren twee doelgroepen: de kinderen tot 12 jaar en de kinderen boven de twaalf jaar. Aan belangstelling geen gebrek. Vooral in de categorie tot twaalf jaar. Men kon een week lang vertoeven op de manege, met kost en inwoning. Elke dag feest en na een week opgehaald door pappa of mamma. De tweede doelgroep gaf wat problemen, waardoor de eerste groep nog een
week langer verbleef op de manege. De kinderen blij en dat spreekt vanzelf…. De ouders blij!

PROJECTWEKEN ‘T KOFSCHIP
Ook de scholen hebben zich in 2011 niet
onbetuigd gelaten. In Ouderkerk heeft
basisschool ‘t Kofschip een project van
veertien dagen aan ons besteed. Alles in
de school stond in het teken van de
voedselbank en haar cliënten. Twee vrijwilligers en een cliënt zijn een dagdeel
op bezoek geweest om voorlichting te
geven op deze basis school. U zou verbaasd staan welke vragen er door de
leerlingen gesteld werden. Daar kunnen
volwassenen een puntje aan zuigen! De
leerlingen van groep 1 tot en met groep
8 zijn door ons voorgelicht. Deze actie
heeft enorm veel voedsel opgebracht.

CROSSROADS
Crossroads, een Engelstalig kerkgenootschap, gevestigd in Amstelveen, heeft
menig actie voor ons gevoerd het afgelopen jaar.. Al deze acties hebben ervoor
gezorgd dat wij minder winkelacties hebben gevoerd dan gebruikelijk. Het zijn er
slechts twee geworden. Een in juni en
een in december, beiden bij de Albert
Heijn. Aan de ene kant is dit wel fijn,
omdat je dan de vrijwilligers niet teveel hoeft te belasten, maar aan de andere kant mis je wel
het contact met de inwoners van Diemen, die ons een warm hart toedragen. Daardoor hebben
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wij wel op de vrijwilligersmarkt gestaan om voorlichting te bieden en vrijwilligers te werven op
de gemeentedag.

S E RV E

THE

CITY DIEMEN

In 2011 is vanuit Crossroads de activiteit “Serve the City Diemen” ontstaan. Deze organisatie
wil iets voor de samenleving van Diemen betekenen en wij hebben hen, in overleg met de gemeente Diemen, een ruimte in bruikleen gegeven in ons pand aan de Verrijn Stuartweg 3.
Serve the City Diemen leverde ons goederen aan, die onze cliënten ontbeerden. Als men een
wasmachine, een ijskast, een magnetron nodig had, ging Serve the City op zoek op Marktplaats. Dit werkte enorm goed en op deze manier kunnen wij wat voor elkaar betekenen. Tevens heeft deze organisatie ons vaak geholpen met het vervoer van opbrengsten van acties
naar ons pand.

CLIENTENOCHTEND
De cliënten ochtenden werden flink bezocht, we hebben vanuit onze eigen kracht geschilderd
in het voorjaar en in de dagen voor Kerst is er flink gefröbeld. Ray Zeilstra, de kunstenaar in
ons pand op de Verrijn Stuartweg, die de verantwoordelijkheid heeft voor Museum Zuid, heeft
de schilderijen geëxposeerd.

JUBILEUM
Op 6 oktober 2011 bestond de voedselbank 5 jaar. Wij hebben gekozen voor een gepast feest.
Het jubileum van een voedselbank is geen zaak voor toeters en bellen. Dat beseften we ons
terdege. Wij kozen voor een open dag en een intiem samenzijn met vrijwilligers, cliënten en
ex-cliënten. Zaterdag 1 oktober gingen om 10 uur de deuren open van ons pand en werden
bezoekers tot twee uur in de middag rondgeleid en geïnformeerd over het reilen en zeilen van
een voedselbank. De open dag werd goed bezocht door vertegenwoordigers van instanties,
gemeente en bedrijven. Veel inwoners vonden hun weg naar de Verrijn Stuartweg 3. Het samenzijn werd grotendeels gesponsord door de vele sponsors en uiteindelijk is het nog gelukt
een extra pakket te bieden aan de cliënten. Er werd aan de bezoekers van de open dag
gevraagd houdbare artikelen mee te nemen, indien men dat wenste. Dit werd in grote getale
meegenomen en andere cadeaus werden meegebracht. Een behoorlijk
aantal bezoekers was afkomstig uit
de gemeentelijke politiek. Niet alleen
uit de gemeentelijke politiek van
Diemen, maar ook uit de gemeentelijke politiek van Ouderamstel, waar
een kwart van onze cliënten vandaan komt. Dit heeft geresulteerd
in een PvdA motie, ingediend bij de
raad van Ouderamstel om subsidie
aan de voedselbank Diemen te verstrekken. Een afvaardiging van de
Stichting Voedselbank Steunpunt
Diemen heeft in de raadzaal ingesproken om de raadsleden van Ou-
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deramstel op de hoogte te stellen van ons werk. Helaas is de motie afgewezen. Maar de cliënten vanuit Ouderamstel moeten erop kunnen vertrouwen dat zij dezelfde aandacht en hulp zullen krijgen als de cliënten uit Diemen, dus is het zaak de communicatie gaande te houden met
het gemeentehuis en het maatschappelijk middenveld van Ouderamstel.

VRIJWILLIGERS
Het vrijwilligeraantal is in 2011 constant gebleven. Het vrijwilligersaantal is 25. Dat is heel
fijn, want dan kunnen we blijven bouwen op de inzet van al deze trouwe vrijwilligers. Wij hebben twee vrijwilligersavonden georganiseerd.
Helaas heeft de heer W. Buis afscheid genomen als intaker. Hij heeft vanaf het begin de rol
van intaker op zich genomen en dit vijf jaar fantastisch gedaan. Zijn werk en zijn inzet zullen
we enorm missen.

BIJZONDERE NODENFONDS
Het jaar 2011 werd afgesloten met een drukke decembermaand. Sinterklaas is gevierd met de
35 kinderen onder de twaalf jaar, die wij op dat moment telden. De diverse bedrijven, die hun
kerstpakketten afstonden, zijn wij zeer dankbaar. Kerst is gevierd met vele extra’s vanuit de
lokale middenstand en alle extra zaken, die binnenkwamen uit Amsterdam. Een hoogtepunt in
de maand december was het feit , dat wij voor de eerste keer elke cliënt een bedrag mochten
geven vanuit het Bijzondere Nodenfonds uit Amsterdam. Het is heel bijzonder dat Diemen uit
dit fonds haar cliënten een extra geldbedrag kon bieden omdat het in het verleden alleen in
Amsterdam gold.
We kunnen terug kijken op een voorspoedig jaar, ondersteund door vele giften uit Diemen , de
inzet van alle trouwe vrijwilligers, de aanhoudende support van alle sponsors. Heel erg veel
dank daarvoor!

BESTUUR
Het Bestuur van de stichting bestond in 2011 uit de volgende personen:
Voorzitter: Gerda Smit
Secretaris: Barend Planting
Penningmeester: Niek van Westing
Bestuurslid: Wim Buis
Bestuurslid: Gert van Mansom
Bestuurslid: Monique van Kempen
Wim Buis heeft ook zijn werk als bestuurslid beëindigd. We hebben een goede opvolger voor
hem gevonden in de persoon van Heleen Eijking. Wij zullen zien in hoeverre zij een aantal taken van Barend Planting gaat overnemen, die in 2012 gaat terugtreden als bestuurslid.
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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

Ook in het afgelopen jaar is het clientenbestand in Diemen – getalsmatig - zeer stabiel gebleken. Het gemiddelde aantal pakketten dat wekelijks wordt uitgereikt beweegt zich nu al een
paar jaar rond de 45 stuks. Een overschrijding van de 50 pakketten-grens lijkt er vooralsnog
niet in te zitten.
Cliënten per 31 december 2011:
Aantal actieve cliënten per 1 januari 2011
Hiervan uitgestroomd in 2011

37 cliënten
15 cliënten

Aantal actieve cliënten afkomstig uit de jaren 2006/2010

22 cliënten

Nieuwe aanmeldingen gedurende het jaar 2011
Hiervan uitgestroomd in 2011

38 cliënten
13 cliënten

Aantal actieve cliënten afkomstig uit het jaar 2011

25 cliënten

Aantal actieve cliënten aan het einde van het verslagjaar

47 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 clienten worden er 5 (= 13,5%) nog wekelijks door ons geholpen.
Bij tabel 2 over de periode november 2007 / oktober 2008 zien we hetzelfde beeld: van de
oorspronkelijke 30 clienten resteren er na krap vier jaar nog 2 (= 6,6%)
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.
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

idem

jaar 2011

1 cliënt

totaal

37 cliënten

uitgestroomd 32 cliënten

Per 31.12.2011 resteren, uit de periode oktober 2006 / okt. 2007 ………………. 5 cliënten
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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

idem

jaar 2011

3 cliënten

uitgestroomd 28 cliënten

Per 31.12.2011 resteren, uit de periode november 2007 / okt. 2008……………. 2 cliënten
3. Duur van de hulp:
instroom cliënten in boekjaar nov.2008 / dec. 2009
uitgestroomd 2008/31.12.2009

24 cliënten

Idem

jaar 2010

10 cliënten

idem

jaar 2011

5 cliënten

totaal

46 cliënten

uitgestroomd 39 cliënten

Per 31.12.2011 resteren, uit de periode november 2008 / dec. 2009……

7 cliënten

4. Duur van de hulp:
instroom cliënten in boekjaar 2010

totaal

uitgestroomd in het jaar 2010

20 cliënten

idem

6 cliënten

jaar 2011

34 cliënten

uitgestroomd 26 cliënten

Per 31.12.2011 resteren, over het jaar 2011………………………………………………….. 8 cliënten
5. Duur van de hulp:
Instroom in het boekjaar 2011

38 cliënten

Uitgestroomd in het jaar 2011

13 cliënten

Per 31.12.2011 resteren, over het jaar 2011………………………………………………….. 25 cliënten
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WAAROM

ZIJN DE

“UITSTROMERS”

VERTROKKEN

?

We hebben getracht de redenen waarom in 2011 28 cliënten bij de voedselbank in Diemen zijn
vertrokken in beeld te brengen:
11

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

2

cliënten verlieten de voedselbank op eigen verzoek.

1

cliënte ging over naar een ander uitgiftepunt

2

cliënten zijn verhuisd naar een adres buiten Diemen

1

familie werd uitgezet naar land van herkomst

11

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.

ONTWIKKELINGEN 2011 VOEDSELBANK AMSTERDAM
In een rapport van de Voedselbank Amsterdam (VBA) wordt een profiel geschetst van het uitgiftepunt Diemen ten opzichte van de gehele klantengroep van de VBA. Het aantal huishoudens, de samenstelling van de klantengroep en de resultaten van de gevoerde intakegesprekken zijn in kaart gebracht. Hieronder hebben we een aantal gegevens hieruit overgenomen.

1. Ontwikkeling aantal huishoudens
In onderstaande tabel is het aantal huishoudens dat op de laatste dag van de maand gebruik
maakt van voedselhulp weergegeven. Het aantal huishoudens in Diemen is in 2011 gegroeid
met 15%. In het zomerseizoen was een krimp te zien, hierna liep het klantenaantal weer op.
Het klantenbestand van de VBA is in december 2011 ten opzichte van december 2010 met circa 20% gestegen.
dec- jan- feb- mrt- apr- mei- jun10
11
11
11
11
11
11
Diemen
Totaal VBA

37
975
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jul- aug- sep- okt- nov- dec11
11
11
11
11
11

37
42
45
48
48
49
43
44
38
43
46
47
986 1009 1046 1040 1059 1041 1019 1045 1063 1036 1096 1169
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2. Profiel klanten
VBA houdt enige gegevens bij om het profiel van haar klanten vast te stellen. Het profiel van
klanten is op twee momenten gemeten te weten 30 juni 2011 en 31 december 2011.
2.1.Geslacht aanvrager
In Diemen is vast te stellen dat het merendeel van de aanvragers van een voedselpakket
vrouwelijk is, dit ligt in lijn met het klantenbestand van VBA. Het aantal mannelijke aanvragers
t.o.v. vrouwelijke groeide echter wel in de tweede helft van het jaar. In onderstaande grafiek
zijn het aantal mannelijke en vrouwelijke aanvragers weergegeven.
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2.2.Leeftijd aanvrager
Het merendeel van de aanvragers van een voedselpakket in Diemen is tussen de 30 en 50 jaar
oud. Het aantal aanvragers jonger dan 30 en ouder dan 65 is minimaal. Deze trend is tevens
te zien voor de gehele VBA. In onderstaande grafiek zijn de aantallen weergegeven voor Diemen en de hele VBA.
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2.3.Samenstelling huishoudens
Het gemiddeld aantal personen per huishouden in Diemen is hoger dan heel VBA. Het gemiddelde is in 2011 voor Diemen tevens toegenomen terwijl dit voor VBA gelijk bleef. Daarnaast
nam het totaal aantal personen in Diemen in de tweede helft van 2011 af, maar kwamen er
wel meer kinderen onder de 18 bij.
Profiel 30
jun- 2011
Diemen
Totaal VBA
Profiel 31
dec- 2011
Diemen
Totaal VBA

Totaal huishoudens

Totaal personen

49
1041

131
2539

Totaal huishoudens

Totaal personen

47
1169

124
2829

Gem. aantal
personen per
huishouden
2,7
2,4

Kinderen
<18

Kinderen
>=18

51
1014

14
264

Gem. aantal
personen per
huishouden
2,8
2,4

Kinderen
<18

Kinderen
>=18

54
1147

11
285

Diemen heeft in verhouding tot heel VBA weinig alleenstaanden en veel gezinnen. De aantallen, gemeten op 30 juni en 31 december, zijn in onderstaande grafiek weergegeven.
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Financieel verslag
I N KO M S T E N E N U I T G AV E N I N 2 0 1 1
Hieronder treft u het overzicht aan van alle inkomsten en uitgaven van de Voedselbank over
het jaar 2011. De inkomsten en uitgaven zijn afgezet tegen de begrote bedragen.
Aan de inkomstenkant neemt de subsidie van de gemeente Diemen een prominente plaats in.
Zonder deze subsidie zou de Voedselbank haar werk niet kunnen uitvoeren. Verder zijn we natuurlijk heel erg geholpen met de vele gulle giften die we van veel particulieren en instanties
mogen ontvangen.
De uitgaven benaderen aardig de begrote bedragen. We hebben totaal iets meer uitgegeven
dan gepland, maar dat was mogelijk omdat we ook meer inkomsten hadden. We zijn erg blij
dat we een aantal noodzakelijke aanpassingen in het uitgiftepunt hebben kunnen realiseren.
We hebben het boekjaar afgesloten met een positief saldo van € 1.723,-.
Inkomsten

Begroot

2011

subsidie

€ 6.500,00

€ 6.500,00

basispakketten

giften

€ 1.000,00

€ 2.961,33

€ 500,00
€ 0,00

activiteiten
rente

Uitgaven

Begroot

2011

€ 5.000,00

€ 5.000,00

voedselprodukten

€ 500,00

€ 351,06

€ 295,00

produkten tbv clienten

€ 400,00

€ 105,46

€ 101,56

administratie, druk en
papier

€ 400,00

€ 415,76

telefoon en internet

€ 500,00

€ 432,22

PR en mailings

€ 300,00

€ 330,01

produkten tbv voedselbank

€ 300,00

€ 892,91

attenties

€ 300,00

€ 336,68

benzinevergoeding

€ 300,00

€ 101,85

€ 0,00

€ 168,94

overige uitgaven
€ 8.000,00 € 9.857,89
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KICI
Eerder in dit verslag heeft u over KICI kunnen lezen.
Wij hebben via KICI € 7.500,- ontvangen, maar die dienen wij wel te verantwoorden. Daarom
wordt hierover een aparte administratie gevoerd. Het plan is om gedurende 3 jaar iedere
maand € 200,- uit te geven aan extra boodschappen voor de cliënten. Hieronder ziet u een
overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2011.
Inkomsten
Kici extra boodschap

2011
€ 7.500,00

Uitgaven
Kici extra boodschap

2011
€ 1.866,89

Het totaal bedrag van de uitgaven is over de maanden als volgt verdeeld.
april-11

€ 175,90

mei-11

€ 209,50

juni-11

€ 237,55

juli-11

€ 197,00

augustus-11

€ 187,30

september-11

€ 146,78

oktober-11

€ 222,86

november-11

€ 230,00

december-11

€ 260,00

Totaal
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BEZITTINGEN
Het totaal van de bezittingen (activa) van de Voedselbank is in 2011 toegenomen. Het batig
saldo van inkomsten en uitgaven (€ 1.723,- ) is toegevoegd aan de bezittingen van Voedselbank Diemen. Ook het resterende geld van het KICI project (€ 7.500,- min € 1.866,89 = €
5.633,11) moeten we tot onze bezittingen rekenen. We zijn echter verplicht dit bedrag speciaal
voor KICI uitgaven te reserveren.
Verder hebben we gemeend nog een aantal reserveringen te moeten maken. Aangezien aan
het gebruik van het pand aan de Verrijn Stuartweg een keer een einde gaat komen, moeten
we rekening houden met extra kosten die gepaard gaan met een verhuizing. Verder willen we
onze hulpverlening verder professionaliseren (zie eerder de stukken over VONK en Maatjesproject) waarvoor we ook rekening houden met kosten. Daarnaast zijn er onder de cliënten soms
omstandigheden die om een speciale behandeling vragen. Hiervoor hebben wij twee ‘kleine’
fondsen in het leven geroepen die dit onder bepaalde omstandigheden mogelijk maken. Voorwaardelijk is dat het voltallige bestuur achter de speciale behandeling staat.
Het totale plaatje van de bezittingen laat dan een verkleining zien van het eigen vrije vermogen, maar dat wordt natuurlijk gecompenseerd door het feit dat we een aantal mooie bedragen hebben gereserveerd.
Bezittingen

eigen vermogen

2010

2011

€ 5.959,13

€ 3.682,13

reservering Kici project

€ 5.633,11

reservering verhuizing

€ 2.000,00

reservering opleidingen

€ 1.000,00

kinderfonds

€ 500,00

fonds bijzondere noden

€ 500,00

KASCONTROLE COMMISSIE
Een kascontrole commissie bestaande uit een bestuurslid en een vrijwilliger hebben begin
2012 een controle uitgevoerd over de gevoerde administratie en de stand van de bezittingen
van de Voedselbank. Zij hebben positief verslag uitgebracht aan het bestuur.
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Stichting Voedselbank
steunpunt Diemen.

KASCONTROLE

Op donderdag 16 februari 2012 hebben ondergetekenden,
Jenny Lamme en Gert van Mansom, ten huize van de
penningmeester Niek van Westing, een kascontrole uitgevoerd.
Zij hebben de administratie in orde bevonden en geconstateerd
dat de saldi overeen stemden met die, zoals opgenomen
in het jaarverslag.
Diemen, 16 februari 2012.

Jenny Lamme,
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Gert van Mansom,
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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
Gemeente Diemen
Speciaalbakkerij Nol Bertram, Heemstede
Bakkerij Cor Mühl, Diemen
Keurslager Wim Pouw, Reigersbos
Pet’s Place, Muiden
Marinus Parfumerie Drogisterij
Kwantum, Diemen
Intratuin, Amsterdam
Faco drogisterij groothandel, Diemen
McDonald’s, Diemen
Glenn's Patat, Diemen
Makro groothandel
Fruitspruit Schoolfruit
Blokker, Diemen
Starblooms, Diemen
Jamin, Diemen
Albert Heijn, Diemen
Jumbo Diemen, Kruidenhof
Plus markt Wagner, Duivendrecht
Rabo Bank, Diemen
Proost en Brandt papier, Diemen
Reijnen offset
Koninklijke Saan
Bo-Rent
CTSN / Holkema Group, Diemen
BizQIT Managed Services
Winkeliersvereniging Diemerplein
Brandweer Diemen
Diemer Nieuws
Stichting Diemer Festijn
Randstad, Diemen
Forel logistiek, Breukelen/Vianen
Verberkt BV, Diemen
Ray Zijlstra, kunstenaar
Manege de andere Wereld
Protestantse gemeente de Ontmoeting
RK parochie St. Petrus Banden
RCOAK Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
Crossroads International Church, Amstelveen
Openbare Basisschool 't Palet
Oecumenische Basisschool De Duif
Brede School de Meridiaan
Openbare Basisschool De Octopus
A. Bekemaschool, Duivendrecht
KBS Het Kofschip, Ouderkerk a/d Amstel
Oecumenische Basisschool De Ark
Sint-Petrusschool (Rooms-Katholiek)
Een groeiend aantal particulieren.
En, ook dit jaar weer Sinterklaas!
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Met dank aan
Aafje
Aza
Barend
Barry
Belinda
Bert
Brenn
Brigitte
Britta
Carmen
Cor
Enbiya
Erika
Fathia
Fevziye
Frits
Gerard
Gerda
Gert
Greet
Heleen
Henriëtte
Ingrid
Jacco
Jan
Jan
Jenny
Jeroen
Jerry
Jessica
Joop
Joop
Jos
Joyce
Lamyai
Linda
Marissa
Mark
Mark
Monique
Niek
Rudolf
Steven
Tanja
Toon
Wim
Wim
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Bijlage: Toekenningscriteria voedselpakket
Voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke ondersteuning en moeten de huishoudens enige
verlichting in de situatie bieden. Tijdens het intakegesprek proberen we te achterhalen of men
in aanmerking komt voor een pakket. Alle uitgiftepunten van de Voedselbank Amsterdam gaan
hierbij uit van de landelijke norm (zie www.amsterdam.voedselbank.org).
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 vaste
lasten betaald zijn. Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het
maandelijks besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende bedragen valt:

Gezinslid
eenpersoonshuishouden
meer volwassenen vanaf 18 jaar
kinderen tot 18 jaar

limiet / norm
€ 180,€ 60,€ 50,-

De intake wordt per uitgiftepunt zelfstandig uitgevoerd door intakevrijwilligers onder toezicht
en verantwoordelijkheid van de intaketeamleider van het desbetreffende uitgiftepunt. Per uitgiftepunt ziet de intaketeamleider erop toe dat er op dezelfde wijze gewerkt wordt en dat de
aanvragen in overleg beantwoord worden met een afwijzing of toekenning van voedselhulp. Na
het intakegesprek beargumenteert de intakevrijwilliger zijn/haar besluit bij de intaketeamleider
en wordt in overleg bepaald of en voor hoe lang de klant een voedselpakket zal krijgen. 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 wordt met een herintake getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk en te
rechtvaardigen is. Indien mogelijk vindt de herintake 3 tot 6 maanden na de intake plaats. Bij
voorkeur dient de herintake te gebeuren door een andere intakevrijwilliger dan degene die de
intake gedaan heeft.
Op de website www.amsterdam.voedselbank.org staan per uitgiftepunt bij ‘Voedsel nodig?’ “
“Vestigingen” de tijden van de intake en de contactgegevens vermeld. De uitgiftepunten werken op afspraak of met een inloopspreekuur.
De aanvrager wordt gevraagd naar het intakegesprek de volgende documenten mee te nemen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

identiteitsbewijs
3 maanden (aaneengesloten) bankafschriften (aan de hand waarvan mede inzage
gegeven wordt in onderstaande gegevens)
inkomensverklaring (loon en/of uitkering)
voorlopige teruggave van de belasting
bewijzen (kamer)huur en huurtoeslag
betalingsbewijzen elektra, gas en water
gemeentelijke belasting
bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsaneringpapieren
zorgverzekering en zorgtoeslag; evt. overige verzekeringen
waar mogelijk een ondersteunende brief van een verwijzende instantie
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Inbraak in
pand van
Voedselbank
DIEMEN – Onbekenden hebben
vorige week ingebroken in het
pand van de Voedselbank Diemen aan de Verrijn Stuartweg.
De daders hebben een computer
ontvreemd.
Gerda Smit, voorzitter van de
Stichting Voedselbank Diemen:
“Wij hebben de inbraak vrijdagochtend ontdekt. Er is in de
nacht van donderdag op vrijdag
of vrijdagochtend vroeg bij ons
ingebroken. De daders hebben
een ruit ingeslagen en zijn naar
binnen gedrongen. Zij hebben
een computer, beeldscherm en
printer gestolen. Ik vind dit echt
een schandalige actie. Wij hebben vrijdag meteen aangifte gedaan bij de politie.”
De Voedselbank Diemen heeft
zo’n 50 cliënten. Er werken 25
vrijwilligers, die de cliënten een
keer per week een voedselpakket uitreiken. De vrijwilligers geven de cliënten tevens advies op
allerlei gebied.
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Bijzondere dank aan Reijnen offset voor het drukwerk

