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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen 2012
ALGEMEEN
In oktober 2006 zijn wij, na een opstartperiode van een half jaar, begonnen met het uitdelen
van drie pakketten op de Verrijn Stuartweg 3. Dit pand kregen wij van de gemeente Diemen
om niet. Al gauw werden het er 15 per week en de weken daarna werden dit er steeds meer.
De basis pakketten werden en worden door de voedselbank Amsterdam geleverd. Wij zijn een
officieel uitgiftepunt, aangesloten bij Amsterdam.
Na zes jaar kunnen wij zeggen van de voedselbank in Diemen dat het aantal gebruikers van
een voedselpakket redelijk stabiel blijft. Tijdens deze tijd van recessie, blijven de in-stromers
en uit-stromers redelijk stabiel.
Wij hebben wel een toename geconstateerd in de laatste maanden van 2012. Voor ons is 50
cliënten altijd een magisch getal geweest. Toch dreigden wij eind 2012 bijna op zestig uit te
komen!( zie ons cliëntenbestand)
Het jaar 2012 was een druk, maar succesvol jaar als het gaat om sponsoren, activiteiten, particulieren, die ons steunen en inzet van onze vrijwilligers. Wij hebben ervoor gekozen dit jaar
in vogelvlucht te behandelen. Hier volgt een overzicht in maanden van het jaar.

J A N UA R I
Op 13 januari namen wij afscheid van Wim Buis, onze trouwe vrijwilliger, die toch vijf jaar met
veel enthousiasme en expertise de intake heeft gedaan. Het afscheid werd gepast gevierd met
een etentje.
Op 19 januari werden de eerste certificaten uitgereikt aan 10 cliënten, die een Op Eigen Kracht
training gevolgd hebben. Elf weken lang hebben zij modules gevolgd met elke week een andere invulling. De training varieerde van zelfredzaamheid tot: hoe koop ik goedkoop in en wat
doe ik om mijn financiën op orde te houden. Wij hopen jaarlijks zo'n training aan onze clientèle
te kunnen aanbieden. Helaas is dit niet gelukt in 2012. Wij steken in 2013 in op het geven van
nog een soortgelijke cursus.
Op 24 januari hielden wij onze vrijwilligersavond en ook natuurlijk een klein beetje een Nieuwjaarsreceptie.
Op 26 januari werd door een ambtenaar van de gemeente Diemen een cheque van 841 euro
aan ons overhandigd. Elk jaar geeft de organisatie van de gemeente Diemen een x bedrag aan
een goed doel en dit jaar was de voedselbank de gelukkige. Het geld is opgebracht door het
houden van een Kerstloterij.

F E B RUA R I
Net zoals vorig jaar heeft Het Kofschip in Ouder-Amstel een actie voor ons op touw gezet. Dit
werd grootschalig aangepakt, zodat er veel aandacht aan het thema armoede en voedselbanken werd besteed.. De opbrengst van deze actie was dan ook als vanouds geweldig! Deze actie is een onderdeel van een driejarenplan. Ook in 2013 mogen wij ons weer verheugen op een
dergelijke actie!
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Op 17 februari hebben wij de begrafenis bezocht van Rene Versloot. Deze ex-wethouder heeft
ons gesteund teneinde een voedselbank in Diemen te kunnen realiseren.

MAART
Op 3 maart werd er een vrijwilligersmarkt in Duivendrecht georganiseerd. Wij hebben daar gestaan met een kraam om vrijwilligers voor onze voedselbank te werven. Er werd een loterij
gehouden, maar helaas heeft de winnaar zijn/haar pakket nooit opgehaald. Het heeft geen
nieuwe vrijwilligers opgebracht en dit is jammer, omdat wij wel wat nieuwe vrijwilligers uit
Ouder- Amstel kunnen gebruiken in verband met onze cliënten uit Ouder- Amstel.
Vrijdag 16 maart hielpen 6 vrijwilligers van Delta Lloyd bij de uitgifte van het voedsel in het
kader van NL Doet.
De Protestantse Gemeente Diemen heeft tijdens de adventsdiensten voedsel voor ons ingezameld. Ook werd er een leuk uitstapje georganiseerd naar de bioscoop waar Mees Kees werd
gedraaid.

APRIL
Drie april hebben wij een bezoek gebracht aan de Sint Petrus school. Deze school wilde haar
leerlingen graag meer laten weten over het fenomeen voedselbanken. Het was een ontzettend
leuke ochtend en de kinderen waren bijna allemaal even belangstellend. Hier werd een voedselactie aan vast geknoopt en het leuke was dat de kinderen van de groepen zes, zeven en
acht op woensdag 11 april een bezoek brachten aan ons uitgiftepunt en daar de handen uit de
mouwen staken om het opgehaalde voedsel in de schappen te krijgen. Het zware werk werd
wat lichter gemaakt door chocolade melk en ander lekkers.
In het kader van de cliëntenochtenden gaf ei kunstenares Netty Roge woensdagochtend 6 april
een workshop ei decoratie. Nou, dat was een groot succes. Iedereen decoreerde dat het een
lieve lust was. Helaas sneuvelde in het enthousiasme de lijmtang! Wordt vervolgd!

JUNI
In juni werd ons intake team aangevuld door Mieke van der Bemt.
Door het afscheid van Wim Buis
kwamen wij een intaker tekort.
Wim heeft haar zelf aangemeld.
Dat was wel erg aardig van Wim en
wel zo gemakkelijk voor ons. Het is
namelijk heel moeilijk een goede
intaker te krijgen. Wij zijn blij met
Mieke en hopelijk zij ook met ons.
Elke woensdag en donderdagavond
worden de restanten bij de Jumbo
opgehaald. Dit in het kader van het
nuttig gebruik van overschotten.
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Het levert aardig wat op. Wij hebben voor de woensdag en de donderdag gekozen omdat dit
qua tijd, als het gaat om de THT datum, het meest veilig is om nog uit te kunnen geven..

JULI
Op 14 juli werd er een winkelactie gehouden bij de Jumbo in Diemen Zuid. Het was een zeer
geslaagde dag met een grote opbrengst. Een soortgelijke winkelactie proberen wij twee maal
per jaar te houden, eenmaal in het centrum en eenmaal in Diemen-Zuid. Wij hopen in 2013
een keer Diemen-Noord te gaan bezoeken. Misschien dat dit in de toekomst vaker zal moeten
gebeuren, dit valt en staat met de toestroom van eventuele cliënten.
Ook dit jaar zijn er kinderen van de voedselbank te gast geweest bij de manage De Andere
Wereld. Veertien dagen lang werden zij verwend met kost en inwoning en avonturen in en rond
de manage.

OKTOBER
Op 4 oktober brachten Joop en Gerda een bezoek aan Het Wapen van Diemen. Dit restaurant
heeft in het verleden veel gedaan met het organiseren van de zogenaamde Beddenrace of een
loop voor een goed doel. De eigenaren van Het Wapen vertelden ons dat zij na een paar jaar
niets te hebben georganiseerd het toch weer voelden kriebelen en voor ons een actie op touw
wilden gaan zetten. Of wij mee wilde doen? NATUURLIJK! De datum werd geprikt op 22 juni
2013.. Het zal veel tijd en moeite kosten, maar het resultaat zal er naar zijn. De insteek is een
gezellige dag voor de cliënten van onze voedselbank. De eerste gelden zijn al binnen en onze
onvolprezen drukkerij Reijnen heeft al toegezegd al het drukwerk voor haar rekening te willen
nemen. Belangeloos!
12 oktober gingen de vrijwilligers van de voedselbank naar het Amstelpark. Er werden kaarten
aangeschaft voor de midget golfbaan aldaar aanwezig. Eigenlijk bleek de baan in oktober al
gesloten op de vrijdag, maar de uitbater van de midget gofbaan heeft de baan speciaal op deze middag voor ons opengehouden. Zo'n 20 vrijwilligers stonden in de stromende regen te
midgetgolfen. Aqua- midgetgolf zogezegd. Het gaf wel een extra dimensie aan het spel. Door
een kop warme chocola warm gehouden, kwam menigeen tot grootse prestaties! Aanstormend
talent bleek toch wel Aza te zijn. Maar Joop, hij golft vaker, stak iedereen naar de kroon. In het
UP aangekomen hebben wij met z'n allen lekker chinees gegeten. Als je zulke goede vrijwilligers hebt, mag je best eens uit de band springen.
Serve the City heeft voor ons een kleine winkelactie gehouden bij de Jumbo in Diemen-Zuid.
In twee uur tijd hebben zij 25 kratten voedsel voor ons verzameld. Ook hebben zij zeer geholpen met het zoeken naar en het brengen naar en van ijskasten, bedden, gasfornuizen en noem
maar op! Wij zijn blij met deze samenwerking.

NOVEMBER
In november is er een gesprek geweest met Jeugdzorg afdeling Taakstraffen om jongeren met
een taakstraf bij ons geplaatst te krijgen. Het was een boeiend gesprek. De vraag is of wij wel
in huis hebben wat ervoor gevraagd wordt. De voedselbank is een project wat haar grootste
invulling heeft op de vrijdagmiddag. Dit is ook een probleem als het gaat om een maatschappelijke stage. Natuurlijk zijn wij bereid scholieren de mogelijkheid te bieden om een maatschappelijke stage bij ons te doen. Maar niet als het gaat om stages van 20 uur achtereen. Dat
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kan bij de voedselbank niet, omdat wij te beperkt geopend zijn. Wel is er een mogelijkheid om
het in deeltijd te doen. Dit jaar hebben we zeker 10 scholieren een maatschappelijke stage bezorgd. Ook via de gemeente Diemen komen er mensen met een uitkering bij ons een stageplek vragen. Daar wordt zeker gehoor aan gegeven, mits goed in te passen.
Elf november hebben wij , op verzoek van het koor Elkerlijc in Ouder-Amstel, een voorlichting
in de R.K.Urbanuskerk gegeven. Het was heel bijzonder in de kerk een dienst mee te maken.
Deze dienst, die in het teken stond van Bondgenoten in het kader van de diaconale
zondag,.was mede door de zang van het koor, indrukwekkend! Er werd voor ons gecollecteerd
en er werd ook voedsel opgehaald.
De Protestantse Gemeente Diemen heeft voor ons fruitmanden gemaakt, waardoor elk pakket
voorzien werd van een extra fruit toegift. Dit fruit is in een speciale dienst bij elkaar verzameld.
Naar aanleiding van de te houden sponsorloop van Het Wapen van Diemen is er een facebook
pagina geopend. Dit om zoveel mogelijk mensen te kunnen betrekken bij de plannen van onze
voedselbank. We hebben al vijf jaar een eigen website en dit leek ons een goed idee om ons zo
doende nog meer op de kaart te zetten.
De Meerlanden heeft middels een aanvraag uit het Meerlanden fonds 500 euro geschonken
om in 2013 een Op Eigen Kracht Training te realiseren. Deze Op Eigen Kracht training is al
eerder benoemd. Het is een training van circa 11 weken, waar cliënten vaardigheden opdoen
en zodoende betere kansen krijgen in de samenleving. Men wordt geleerd nee te zeggen en
voor zichzelf op te komen. Budgetteren komt aan bod en men leert de administratie op orde te
houden. Deze cursus wordt gegeven om uitstroom te bevorderen.
Op 30 november werd er een spetterend Sinterklaasfeest gehouden op ons uitgiftepunt. Sinterklaas en twee Zwarte Pieten bezochten een dertigtal kinderen, die met gespannen gezichtjes wachtten op wat er
komen ging. De sfeer
zat er goed in. De
voorbereiding wierp
haar vruchten af. Met
dank aan de ABN Amro
bank, die er voor heeft
gezorgd dat ons feest
nog feestelijker was
dan anders. Dit door
de extra cadeautjes en
de lieve gedichtjes.

DECEMBER
Vijftien december hebben wij een winkelactie
gehouden bij de Albert
Heijn XL. Het was de
eerste keer dat wij een
winkelactie hielden in
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het nieuwe winkelcentrum. Het was heel druk en het winkelend publiek was goedgeefs. Onze
vrijwilligers werden bijgestaan door vrijwilligers van de RABO bank. Met veel verve wisten zij
de inwoners van Diemen te doen besluiten een boodschapje voor ons extra te kopen. Wij hebben meer dan honderd kratten voedsel binnen gehaald.
De RABO bank heeft ons 500 euro geschonken in verband met een winstdeling, die zij verdelen
onder goede doelen.
De basisscholen t Palet, de Octopus en de Duif hebben dit jaar weer een actie voor ons gevoerd in de weken tussen Sinterklaas en de Kerst. Heel veel dank hiervoor, maar ook heel veel
dank aan de vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat het bij ons in het uitgiftepunt aankwam en dat het op de schappen kwam. Dit is echt een enorme klus geweest.
Achttien december hield het Nationale Ballet een speciale voorstelling voor voedselbank- cliënten en vrijwilligers in de Stopera in Amsterdam. De voorstelling Cinderella was prachtig om te
zien en de sfeer was magisch. Het was een voorrecht om met zoveel verschillende mensen dit
ballet te kunnen zien. Het initiatief kwam van het Nationale Ballet zelf.
Op 19 december werd er op ons uitgiftepunt een cliëntenochtend gegeven. Men kon kerststukjes maken en zoveel meenemen als men zelf wilde. Diverse winkeliers hebben aan deze ochtend bijgedragen in de vorm van takken, versiering, lampjes, etc.
Op 21 december is de
Stichting Lezen en Schrijven op bezoek geweest.
Prinses Laurentien is de
beschermvrouw van deze
stichting. Het is namelijk
zeer belangrijk dat kinderen worden voorgelezen.
Dit bevordert de ontwikkeling en zorgt ervoor dat
kinderen betere kansen
krijgen als zij volwassen
worden. Prinses Laurentien
zou de kinderen op ons
uitgiftepunt voorlezen en
de Frogers zouden de boeken aan de volwassenen
uitdelen. Door omstandigheden ging dit niet door en
kwam Dikkie Dik op bezoek,
vergezeld door de Kerstman. De kinderen luisterden ademloos toe naar de verhalen die de
Kerstman vertelde. Aan het einde kregen de kinderen twee mooie boeken mee naar huis. We
kunnen terugkijken op een mooie, gezellige middag.
Met de Kerstdagen zijn onze klanten in het zonnetje gezet. Er zijn gelukkig heel veel bedrijven
die ons een warm hart toedragen. Onze klanten werden verwend met twee kerstpakketten,
extra vlees, roomboter en een kerstbrood. Eigenlijk zouden wij willen dat het elke dag Kerstfeest is. Zoals ik ergens hoorde: de mensen maken zich druk om wat zij gaan eten tussen de
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Kerst en Nieuwjaar, maar veel mensen moeten zich druk maken hoe zij gaan eten tussen
Nieuwjaar en Kerst!
Het Bijzondere Noden fonds uit Amsterdam zorgde er dit jaar weer voor dat er een envelopje
met inhoud was.
De oliebollenkraam bij het winkelcentrum heeft al onze cliënten voorzien van een zak verrukkelijke oliebollen.
Het hele jaar zijn de kinderen op hun verjaardag verblijdt met een verjaardagspakket door de
Protestantse Gemeente Diemen gerealiseerd door het project “Overal Slingers”. Dit is drie jaar
het geval geweest. Helaas is hier een einde aan gekomen. Wij willen dan ook de diaconie van
de Ontmoeting speciaal bedanken voor de inzet. Volgend jaar neemt de Stichting Jarige Job
dit project over.

VONK
In 2012 zijn er drie cliënten verwezen naar VONK. Dit was voor ons nieuw. Voorheen probeerden wij zelf de cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Het college in Diemen verschafte ons
de mogelijkheid cliënten door te verwijzen naar VONK als het ging om zeer ernstige zaken.
Overige cliënten probeerden wij zelf zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden als het ging
om problematische zaken.
De aanwezigheid van de sociale raadsvrouw is een schot in de roos. Elke eerste vrijdag van de
maand is zij beschikbaar voor vragen en andere zaken. Zo worden de lijntjes kort gehouden en
kan men sneller anticiperen op eventuele problemen.
Dit jaar hebben wij voor het eerst een luierfonds gehad. Elke eerste van de maand kan men
een verzoek tot luiers indienen.

VRIJWILLIGERS
De voedselbank Diemen heeft een constant aantal vrijwilligers. Dit is heel fijn, men kent elkaar
en weet wat men aan elkaar heeft. Wij werken volgens een rooster.
Er zijn op dit moment 5 intakers. Wij hechten zeer aan de privacy van onze cliënten, daardoor
wordt een intake altijd met 2 personen gehouden.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit 5 personen. Dit zijn:
Gerda Smit: Voorzitter
Heleen Eijking: Secretaris
Niek van Westing: Penningmeester
Gert van Mansom: Lid
Monique van Kempen: Lid
Het bestuur is in 2012 5 keer in vergadering bijeen geweest. Eens in de zes weken is er een
coördinatorenoverleg met Amsterdam.
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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

In voorgaande jaarverslagen hebben wij melding gemaakt van het stabiele aantal huishoudens
dat wij in Diemen wekelijks van een voedselpakket voorzien. Dit jaar hebben wij de “magische” grens van 50 huishoudens overschreden. Dat betekent zeker niet een geweldige toename van ons cliëntenbestand, zoals door de media regelmatig wordt betoogd. Wij eindigden
2012 met 54 huishoudens, een aantal dat in de afgelopen maanden 2013 nauwelijks is toegenomen.
Cliënten per 31 december 2012:
Aantal actieve cliënten per 1 januari 2012
Hiervan uitgestroomd in 2012

47 cliënten
18 cliënten

Aantal actieve cliënten afkomstig uit de jaren 2006/2011

29 cliënten

Nieuwe aanmeldingen gedurende het jaar 2012
Hiervan uitgestroomd in 2012

32 cliënten
7 cliënten

Aantal actieve cliënten afkomstig uit het jaar 2012

25 cliënten

Aantal actieve cliënten aan het einde van het verslagjaar

54 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 4 (= 10,8%) nog wekelijks door ons geholpen.
Bij tabel 2 over de periode november 2007 / oktober 2008 zien we hetzelfde beeld: van de
oorspronkelijke 30 cliënten resteren er na krap vier jaar nog 2 (= 6,6%), etc. .......
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

idem

jaar 2011

1 cliënt

idem

jaar 2012

1 cliënt

totaal

37 cliënten

uitgestroomd 33 cliënten

Per 31.12.2012 resteren, uit de periode oktober 2006 / okt. 2007 ………………. 4 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

idem

jaar 2011

3 cliënten

idem

jaar 2012

0 cliënten

uitgestroomd 28 cliënten

Per 31.12.2012 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

idem

jaar 2012

2 cliënten

totaal

uitgestroomd 41 cliënten

Per 31.12.2012 resteren, uit de periode november 2008 / dec. 2009……
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4. Duur van de hulp:
instroom cliënten in boekjaar 2010
uitgestroomd in het jaar 2010

totaal

34 cliënten

20 cliënten

idem

jaar 2011

6 cliënten

idem

jaar 2012

3 cliënten

uitgestroomd 29 cliënten

Per 31.12.2012 resteren, over het jaar 2011………………………………………………….. 5 cliënten
5. Duur van de hulp:
Instroom in het boekjaar 2011

38 cliënten

uitgestroomd jaar 2011

13 cliënten

idem

13 cliënten

jaar 2012

uitgestroomd 26 cliënten

Per 31.12.2012 resteren, over het jaar 2011………………………………………………….. 12 cliënten
6. Duur van de hulp:
Instroom in het boekjaar 2012

32 cliënten

Uitgestroomd in het jaar 2012

7 cliënten

Per 31.12.2012 resteren, over het jaar 2012………………………………………………….. 25 cliënten

WAAROM

ZIJN DE

“UITSTROMERS”

VERTROKKEN

?

We hebben getracht de redenen waarom in 2012 25 cliënten bij de voedselbank in Diemen zijn
vertrokken in beeld te brengen:
6

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

1

cliënten verlieten de voedselbank op eigen verzoek.

1

cliënte ging over naar een ander uitgiftepunt

3

cliënten zijn verhuisd naar een adres buiten Diemen

14

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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O N T W I K K E L I N G E N 2 E H E L F T 2 0 1 2 V O E D S E L B A N K A MSTERDAM (VBA), UITGIFTEPUNT (UP) DIEMEN
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 eind 2012 met
15% gegroeid. Dit is lager dan in het bestand van de VBA, welke met circa 18% is gegroeid.
jan- feb- mrt- apr- mei- jun12
12
12
12
12
12
Diemen
Totaal VBA

jul- aug- sep- okt- nov- dec12
12
12
12
12
12
47
49
46
48
54
54
1280 1298 1320 1346 1393 1508

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 en 31 december 2012.
2.1.Geslacht aanvrager
In Diemen is het percentage mannelijke aanvragers eind 2012 licht gedaald in vergelijking met
een half jaar geleden. 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. Dit is in lijn met heel VBA. Verder valt op dat er eind 2012 een aantal aanvragers <30
jaar zijn geweest. 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 lager dan het gemiddelde van de
VBA. Het gemiddelde is eind 2012 bijna gelijk gebleven.
Profiel 31
dec- 2012
Diemen
Totaal VBA

Totaal huishoudens

Totaal personen

54
1508

159
3718

Gem. aantal
personen per
huishouden
2,94
2,46

Kinderen
<18

Kinderen
>=18

68
1535

20
368

Diemen heeft in verhouding tot heel VBA minder alleenstaanden en meer eenoudergezinnen.
De aantallen, gemeten op 30 juni en 31 december 2012, 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 2
Hieronder treft u het overzicht aan van alle inkomsten en uitgaven van de Voedselbank over
het jaar 2012. De inkomsten en uitgaven zijn afgezet tegen de begrote bedragen.
In 2012 hebben wij uitzonderlijk veel inkomsten ontvangen in de vorm van giften. Een flink
aantal bedrijven en instellingen hebben bij speciale gelegenheid een bedrag aan ons overgemaakt. Maar ook een paar particulieren hebben eenmalig een forse bijdrage geleverd. Daarnaast zijn wij een aantal particulieren nog steeds zeer dankbaar voor hun structurele bijdrage.
Door deze extra inkomsten hebben we iets extra’s kunnen betekenen voor onze cliënten. Gelijk
met de uitbetaling van de landelijke bijdrage uit het bijzondere noden fonds, hebben we de
cliënten een cadeaubon van Blokker kunnen geven. Hierdoor is de uitgave voor ‘producten tbv
cliënten’ dit jaar sterk over de begroting uitgekomen. Door de extra inkomsten waren we ook
in staat twee nieuwe koelkasten aan te schaffen. Dit verklaart de hoge uitgave van ‘producten
tbv voedselbank’.
De andere bron van inkomsten, en de stabiele factor in onze begroting, betreft de subsidie van
de gemeente Diemen. Zonder deze subsidie zou de Voedselbank haar werk niet kunnen uitvoeren.
We hebben het boekjaar afgesloten met een positief saldo van € 2.549,77.
Inkomsten

Begroot

2012

Uitgaven

Begroot

2012

subsidie

€ 5.600,00

€ 6.100,00

basispakketten

€ 5.000,00

€ 5.000,00

giften

€ 1.500,00

€ 5.926,03

voedselprodukten

€ 500,00

€ 257,71

activiteiten

€ 500,00

€ 10,00

produkten tbv clienten

€ 300,00

€ 2.123,24

rente

€ 100,00

€ 298,18

administratie, druk
en papier

€ 400,00

€ 452,87

telefoon en internet

€ 500,00

€ 350,82

PR en mailings

€ 200,00

€ 37,19

produkten tbv voedselbank

€ 300,00

€ 707,97

attenties

€ 100,00

€ 257,24

benzinevergoeding

€ 400,00

€ 118,07

€ 0,00

€ 479,33

€ 7.700,00

€ 9.784,44

overige uitgaven
€ 7.700,00 € 12.334,21
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KICI
In 2011 hebben wij via KICI € 7.500,- ontvangen. Die dienen wij 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 uitgaven in 2012.
januari

€ 140,00

februari

€ 200,00

maart

€ 199,75

april

€ 167,76

mei

€ 124,55

juni

€ 240,50

juli

€ 107,00

augustus

€ 240,50

september

€ 170,00

oktober

€ 243,75

november

€ 169,50

december

€ 483,63

Totaal

€ 2.486,94

Voor de jaren 2013 en 2014 resteert een bedrag van € 3.146,17. Dit bedrag is als reservering
op de balans opgenomen.
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BEZITTINGEN
Het positieve saldo op de inkomsten en uitgaven wordt praktisch opgeheven door de uitgaven
van de KICI gelden. Hierdoor is het totaal van de bezittingen van de Voedselbank in 2012 bijna
gelijk gebleven. Het resterende batig saldo (€ 62,83) is toegevoegd aan de bezittingen van
Voedselbank Diemen.
De subsidie uit het Meerlandenfonds die we hebben mogen ontvangen hebben we toegevoegd
aan de reservering voor opleidingen. Hiervoor hadden we de aanvraag ook ingediend.
Verder hebben we van de vorig jaar gemaakte reserveringen alleen een bedrag uit het kinderfonds opgenomen. Dit bedrag is besteed aan de inkoop van luiers. De andere reserveringen
worden ongewijzigd overgezet naar het nieuwe boekjaar.
Bezittingen

2011

2012

eigen vermogen

€ 3.682,13

€ 5.931,90

reservering Kici project

€ 5.633,11

€ 3.146,17

reservering verhuizing

€ 2.000,00

€ 2.000,00

reservering opleidingen

€ 1.000,00

€ 1.500,00

kinderfonds

€ 500,00

€ 300,00

fonds bijzondere noden

€ 500,00

€ 500,00

€ 13.315,24

€ 13.378,07

Totaal
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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
Bon Fleur, 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
Scouting Diemen
Shell tankstation Diemen
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)
Ook een hoop particulieren dragen de Voedselbank een warm hart toe.
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Met dank aan onze vaste vrijwilligers
Aafje
Aza
Barend
Barry
Belinda
Brenn
Brigitte
Britta
Carmen
Erika
Frits
Gerda
Gert
Heleen
Henriëtte
Ingrid
Jan
Jenny
Jeroen
Jerry
Jessica
Joop
Joop
Jos
Joyce
Lamyai
Linda
Marissa
Mark
Monique
Niek
Rudolf
Steven
Toon
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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Bijzondere dank aan Reijnen offset voor het drukwerk

