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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen 2014
ALGEMEEN
door Gerda Smit
In het jaar 2014 zijn wij als bestuur vier keer bij elkaar gekomen. Het is ons gelukt een nieuw
bestuurslid te strikken in de persoon van Bianca Kuisch. Zij heeft heel veel kennis van zaken en
weet als geen ander de lijn van bestuur naar klantenbestand duidelijk en helder in te vullen.
Helaas is het er niet van gekomen dit jaar een op Eigen Kracht training te kunnen bieden. De
gemeente Diemen, die deze training bekostigt, heeft het te druk gehad met de invulling van de
nieuw in januari 2015 in werking tredende Participatie wet. Dit vinden wij als voedselbank erg
jammer, omdat deze training van zeer toegevoegde waarde is. Het biedt de deelnemers de mogelijkheid weer baas in eigen huishoudportemonnaie te worden. De elf modules behandelen
elke keer een ander onderwerp. Na afronding ontvangt men een certificaat.
Er zijn twee klantenochtenden geweest. Weliswaar niet echt inhoudelijk, maar wel heel gezellig. Met Pasen hebben we paaseieren geknutseld en met
Kerst kerststukjes gemaakt. In 2015 zijn wij voornemens
workshops te geven. Te denken valt aan een brei workshop
en een naaivaardigheidscursus. Het is natuurlijk fantastisch
dit te kunnen doen en te zien dat er vaardigheden ontwikkeld worden die onze klanten de mogelijkheid biedt goedkoper uit te zijn. Denk aan de vis en de hengel…….. en het
is gewoon leuk en gezellig. Ook overwegen wij een whiteboard in de gang te hangen waar men zijn of haar capaciteiten kan etaleren om zodoende een uitwisseling van talent
te bewerkstelligen. De een bakt een taart voor de ander in
ruil voor een likje verf op een deur om een voorbeeld te
noemen.
Het vrijwilligersbestand is constant gebleven. De sfeer is
fantastisch en men kan goed met elkaar door een deur. We
hebben in 2014 de nodige maatschappelijke stagiaires gehad. Deze jongelui weten de handen
goed uit de mouwen te steken en in de uren die zij moeten maken van de diverse scholen laten
zij zich van hun beste kant zien. Eind maart worden we meestal met NL Doet bijgestaan door
vrijwilligers van Delta Lloyd. Deze mensen zijn zo enthousiast dat, wanneer ik gebeld word
door Delta Lloyd of er weer plek is, ik geen moment hoef te aarzelen.
De aanvoer van het voedsel uit Amsterdam laat in 2014 wat te wensen over. De centrale loods
is verhuist naar Amsterdam Houthavengebied. Deze locatie heeft niets te maken met de mati-

Jaarverslag 2014

2
!

ge aanvoer van voedsel. Het is het algehele beeld van meer toestroom van klanten en meer
kennis van zaken bij de producenten van het voedsel. Er wordt beter gewerkt met procedures
met betrekking tot de overschotten. Wij hopen dat dit enigszins stabiliseert in 2015. Het is zeker niet zo dat er niet hard aan gewerkt wordt in Amsterdam om zoveel mogelijk voedsel te
verzamelen, maar het is niet meer zo gemakkelijk als het was. Een goede ontwikkeling dat er
minder voedsel vernietigd wordt maar niet voor ons. Het eﬀect hiervan werkt wel door, omdat
wij steeds meer en beter moeten werken met voedselveiligheid. Wij hebben in 2014 de eerste
stappen gezet naar een voedselveilige werkwijze. Als wij een groen voedselveiligheidsvignet
hebben, zullen meer voedsel aanbieders de weg naar de voedselbank weten te vinden. Dus het
is aan ons dit zo veel mogelijk na te streven. Wij hebben onze eigen voedselveiligheidsfunctionaris in de persoon van Cynthia van Essen aangesteld. Een geweldige keuze omdat zij al bekend
is met de materie.
Er zijn diverse winkel- en voedselacties geweest. En dit is wel heel erg fijn, omdat wij steeds
meer klanten krijgen en de voorraad zodoende zeer snel afneemt. De kerken en scholen laten
zich niet onbetuigd. Ook de ondernemers in Diemen dragen hun steentje bij zoals Nielsen en
de Jumbo in Diemen- Zuid. Dit kunt u lezen in het stukje van degene die wekelijks de voorraad
van de Jumbo in Diemen Zuid ophaalt.
In oktober stond het water ons aan de
lippen en hebben we toen wekelijks een
flits voedselactie gehouden bij de Jumbo.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 85!
kratten voedsel. En dat in een tijdsbestek
van 2 uur tot 5 uur op elke vrijdagmiddag
van de maand oktober 2014. Soms kwamen we op een later tijdsstip omdat er
toch wel uitlatingen werden gedaan door
het winkelende publiek. Dat willen we
absoluut niet. Het is zo goed bevallen dat
we dit weer gaan doen. Niet een hele maand lang maar elke maand een keer bij wisselende ondernemingen. Met de kerstdagen is er een enorme hoeveelheid boodschappen opgehaald. Bij
de Albert Heijn hebben we onze slag geslagen maar wat te denken van grote en kleine initiatieven zoals leerlingen van de Nieuwe Kring, de inzet van diverse basisscholen in Diemen en Ouderamstel. En de diverse particuliere kerstpakketten die ons zijn aangeboden.

Jaarverslag 2014

3
!

Het uitje naar Duinrell was de klapper van het jaar. Dit
idee is ontstaan bij de eigenaren van Het Wapen van Diemen. De benefit heeft 3.000 euro opgebracht. Dit werd
aangevuld door goedwillende Diemenaren. Er is enorm
veel geld gegeven door de gemeenschap van Diemen.
Daardoor konden wij 28 april met drie bussen richting
Duinrell. We hebben een goede deal gesloten met het busbedrijf en Duinrell. Maar het blijft een dure grap. Desalniettemin gingen 200 enthousiaste mensen richting Duinrell. Het weer was fantastisch en de stemming top! De
maaltijden waren prima geregeld en ik kan niet anders zeggen dat iedereen tevreden huiswaarts keerde.

In het begin van het jaar 2014 ging Kinderkringen van start. Dit is een praatgroep voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Het is de bedoeling dat elk kind vrij is te praten over elk onderwerp dat er
is. Cynthia Heek begeleidt deze groep op een zeer inspirerende manier. Helaas wordt het nog
steeds beperkt bezocht. Wij zouden willen dat meer kinderen van de voedselbank de weg naar
de Kinderkringen zullen vinden. Het is van grote waarde dat kinderen onderling kunnen praten
over wat hen dwars zit.
Ook Sinterklaas is zoals elk jaar weer top geweest. En wat te zeggen van de bonnen van Bart Smit van de St. Petrus banden voor
het begin van de grote vakantie. De kinderen krijgen op hun verjaardag een pakket van de Stichting Jarige Job. We hebben een
tijdje de luiers in de winkel verstrekt. Maar omdat we uit Amsterdam luiers ontvangen, geven we elke ouder met zuigelingen een
pak luiers in de maand. Alle kleine beetjes helpen.
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Op 20 februari 2014 hebben we voor het eerst een bezoek gebracht aan de Diemer Factory. Dit
gebouw is ons aangeboden omdat het pand waar wij bijna 9 jaar in toeven te slecht is geworden.
Het is in de winter ijskoud en er is geen internet verbinding. De hygiëne laat ook te wensen
over. We waren niet onverdeeld gelukkig met de Diemer Factory. We zijn in de bijna 9 jaren dat
de voedselbank bestaat uit ons jasje gegroeid. Dan kies je niet voor een te klein gebouw. De
gemeente Diemen is met ons rond de tafel gegaan en er zijn ver strekkende plannen in ontwikkeling. Wij zien de toekomst zonnig tegemoet als alles gaat zoals de planning nu is. Het gebouw wordt fantastisch aangepast.
De samenwerking met het middenveld is nog steeds heel goed. De sociaal raadsman komt elke
eerste vrijdag van de maand. De klanten kunnen hem vragen stellen en afspraken kunnen gemaakt worden. Er is een advocaat in ons midden. George Meninck doet dit volstrekt belangeloos. Hij wil zich inspannen voor deze doelgroep die zich erg gesteund voelen door hem.
In september hebben wij ons gironummer beschikbaar gesteld voor Diemen Connect. Dit initiatief is in het leven geroepen door het drama dat is ontstaan door de verschrikkelijke gasexplosie in Beukenhorst. Er is flink gestort onder vermelding van Beukenhorst en er zijn mooie
dingen met dit geld gedaan.
Wij hebben de ondernemers in Diemen benaderd middels de gemeente Diemen. Zij heeft een
email naar de ondernemers uit laten gaan en het heeft in leuke zaken geresulteerd. Claudia
Strater heeft ons prachtige kleding geschonken. Dit was fantastisch! Maar het mooiste is dat
wij hopen dat er mensen met ons mee willen denken.
Op 21 december heeft de winkeliersvereniging
Diemerplein een veiling van Rembrandt reproducties gehouden, waarvan de opbrengst geheel
ten goede van de voedselbank kwam.

In 2015 hopen wij in een nieuw pand te zitten. We zullen er alles aan doen onze klanten zo
goed mogelijk te ondersteunen.
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VOEDSELBANK

INTAKER

door Heleen Eijking
Met plezier ben ik al vele jaren een van de intakers bij Voedselbank Diemen.
Ik woon in Diemen Noord, en had, naast mijn part-time baan, wat tijd over en was indertijd op
zoek naar zinnig vrijwilligerswerk. Toen kwam dit op mijn pad. Werken met mensen en diegene
helpen die het moeilijk hebben. Voordat mensen een beroep doen op de voedselbank is er al
heel wat gepasseerd. Dat zij hun financiën aan ons moeten laten zien, is niet gemakkelijk. Dat
realiseer je je als intaker heel goed. Het zijn vaak emotionele gesprekken. Maar ook een luisterend oor en wat adviezen kunnen iemand goed doen. Wij moeten ons houden aan de vastgestelde norm van de landelijke voedselbank, dat betekent dat niet iedere cliënt in aanmerking
komt voor een voedselpakket. Wij begrijpen dat dat een grote teleurstelling is, want ook deze
mensen hebben het niet breed.
Ons team van 6 intakers is goed op elkaar ingespeeld. We overleggen met elkaar als we feedback willen en hebben allemaal heel duidelijk voor ogen dat we er willen zijn voor onze cliënten.
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DE

WINKEL

door Monique van Kempen
Ik ben sinds het begin van de voedselbank in Diemen vrijwilliger.
Ik ben begonnen als intaker en doe dat nog steeds .Dat blijft een uitdaging om dat naar eer en
geweten te doen. Sinds een aantal jaar ben ik ook bestuurslid. En er zijn in de loop van de jaren
veel verschillende andere activiteiten geweest waar ik ook bij betrokken ben geweest.
Twee jaar terug zijn we gaan kijken bij een winkel voor cliënten bij de voedselbank in Amsterdam Zuid, we vonden dat een goed idee en hebben met elkaar overlegd en de tijd genomen om
ons goed voor te bereiden. Uiteindelijk zijn we in September 2013 open gegaan.
De winkel is een vrijdag per maand open en dan kan iedere cliënt voor 10 punten artikelen
krijgen.
De mensen kunnen dan iets kiezen waar ze het meeste behoefte aan hebben.
We hebben vorig jaar de keuze gemaakt om ons op non-food artikelen te richten,
Wij hebben mn veel verzorgingsproducten, zoals wasmiddelen, wasverzachter,vaatwastabletten,
afwasmiddel, WC papier, shampoo, zeep, dierenvoeding , kinderspeelgoed enzovoort.
We kopen de spullen voor een deel uit ons eigen fonds, voor een deel krijgen we het van de
winkelacties, van bedrijven en van de Voedselbank Amsterdam.
Ik hoor van de mensen dat ze erg blij zijn met de winkel want ze kunnen nu zelf
uitzoeken .Dat is waar ze op dat moment het meest behoefte aan hebben. We zijn natuurlijk
geen supermarkt maar we hebben wel de basiszaken.
Zelf vind ik het erg leuk om in de winkel te runnen. Dat is boodschappen doen, winkel inruimen, op vrijdag in de winkel staan .Ik vond het als kind al leuk om te doen. We doen dit altijd
allemaal met twee personen.
Mijn taak als intaker is volkomen anders, daar heb je ook aandacht voor de cliënten maar je
kijkt ook altijd naar de financiën, en hierin moet je duidelijk en streng zijn en dat is niet altijd
leuk.
In de winkel kunnen mensen gratis boodschappen doen en daar doe je iedereen een plezier
mee en zo leer je elkaar ook op een andere manier kennen.
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M A N U S J E S VA N A L L E S VA N D E V O E D S E L B A N K

door Joop Tertaas
Afgelopen vrijdag werd ik op de voedselbank door Gerda Smit aangesproken met de vraag of ik
een stukje zou willen schrijven over wat wij nu precies doen bij de voedselbank.
Wij dat zijn Wim Schuurman en Joop Tertaas beiden gepensioneerd en samen meer dan 140
jaar ervaring in van alles en nog wat.
Onze hoofdtaak bij de voedselbank is het bezorgen van voedselpakketten bij mensen die door
fysieke en/of andere omstandigheden niet in staat zijn om het pakket zelf af te halen.
Als wij vrijdags op het afgiftepunt komen staan de pakketten voor de, zogenoemde, wegbrengers meestal al voor ons klaar. Wij regelen dan nog wat losse spullen zoals brood en als het
voorradig is vlees of kip en zuivel producten.
Wij doen dit ieder vrijdag met veel plezier en in de loop der jaren hebben we met de mensen
waar we wekelijks komen een leuke band opgebouwd.
Er is er zelfs één waar we ieder vrijdag zingend binnenkomen; inmiddels traditie.
Naast het bezorgen van de pakketten worden wij ook regelmatig ingezet om goederen op te
halen. Bijvoorbeeld bij bedrijven, zoals de Shell benzinepomp in Diemen-Noord waar wij wekelijks spullen op kunnen halen, of scholen die acties houden om goederen te doneren aan de
voedselbank.
Regelmatig, als u boodschappen doet bij de plaatselijke kruideniers Albert Heijn en Jumbo,
treft u vrijwilligers van de voedselbank aan die u een briefje in de handen drukken met de
vraag om alstublieft ook aan de voedselbank te denken. Hier wordt in zeer ruime mate gehoor
aan gegeven, waar wij zeer blij mee zijn.
Wim en ik hebben dan gezorgd dat er kratten
staan en promotie materiaal, en zorgen ook dat
de volle kratten worden afgevoerd naar ons uitgiftepunt en dat er weer voldoende lege kratten
staan om uw giften in te doen.
In het kort kan je stellen dat als er ergens iets
opgehaald of gebracht moet worden Gerda ons
altijd weet te vinden.
Met dank aan de VW bus van Wim die al jaren
zonder mopperen trouw dienst doet.
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DE

VOORBEREIDERS

door Barend Planting
Zoals bekend worden de voedselpakketten vrijdags uitgereikt aan de klanten. Inmiddels zo”n
70 klanten.
De voorbereiders komen zaterdag en op woensdag , om uit de eigen voorraad , levensmiddelen
en allerlei andere producten in de klantkratten te doen.
De eigen voorraad bestaat uit zaken die , via regelmatig gehouden acties , opgehaald worden.
De opbrengsten van de div. acties worden gesorteerd , en in de div. magazijnen geplaatst.
Ook een belangrijke taak is om de THT data in de gaten te houden.
Omdat er steeds meer klanten vrijdags niet kunnen komen – en nu zaterdags hun pakket ophalen – is dit een steeds grotere bijkomende taak geworden.
In de week worden er ook regelmatig zaken gebracht, brood - kleding en andere zaken, zodat
in de week , wij ook vaak in de UP te vinden zijn.
In de week worden ook zaken gesorteerd , welke vrijdags door Amsterdam gebracht zijn , en
teveel in aantal was om uit te delen.
Het op orde houden en tevens het schoonmaken van de magazijnen is een hele klus , wordt
echter met veel plezier gedaan door : Joyce – Ingrid – Maya - Rob en Barend .
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”HALLO JUMBO”
door Nico Nentjes
“Hallo Jumbo” zeggen wij elke donderdagavond als de voedselbank langs mag komen voor
boodschappen tegen de aller-aller-laagste-prijsgarantie, we hoeven alleen een muntje mee te
nemen voor een boodschappenkarretje.
Op donderdagavond worden bij de Jumbo-vestiging Diemen-Zuid alle gekoelde artikelen met
een houdbaarheidsdatum die binnenkort verloopt, uit de koeling gehaald.
Deze supermarkt-vestiging is in Diemen helaas de enige die deze artikelen beschikbaar stelt
aan de voedselbank voor uitdeling de volgende dag aan haar klanten.
Die zijn daar extra blij mee want zo krijgen ze af en toe verse vis, vlees, groente of zuivel, naast
het normale wekelijkse voedselpakket dat hoofdzakelijk uit lang houdbare artikelen bestaat.
Helaas is dat alleen af en toe want deze hoeveelheid verse artikelen is heel beperkt in verhouding tot het aantal klanten van de voedselbank.
De voedselbank heeft hiervoor koelkasten aangeschaft, in de zomer wordt bij het transport
naar de voedselbank gebruik gemaakt van koel-elementen.
Rond feestdagen probeert Jumbo het eigen werkschema aan te passen aan de uitdeel-dag van
de voedselbank, wat natuurlijk niet altijd mogelijk is.
Een bijzonder woord van dank voor Kees Vlaanderen (exploitant van deze supermarkt) en bedrijfs-chef Dennis voor de prettige communicatie en samenwerking.
Jumbo, bedankt !
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ARMOEDE

B E S TA AT

door Sharon Beﬃe
Veel mensen zijn het vergeten , maar niet alleen vroeger, maar ook nu zijn er mensen zonder
eten. Vroeger was armoede meer zichtbaar maar armoede bestaat nog steeds. Dit moet nu
stoppen! Bij de voedselbank zie ik jonge moeders die niet rond kunnen komen. Zij moeten
vechten om die kleine mondjes te voeden, hun huis dreigen kwijt te raken. Kinderen die in
oude, afgedragen gescheurde kleding rondlopen. En dit gebeurt in een rijk welvarend land zoals
Nederland.
Het enige wat deze mensen nog hebben is de bijstandswet. Maar de bijstand is geen vetpot.
Mensen die hun huis verliezen bij een brand of andere zaken die grote impact hebben zorgen
ervoor dat mensen aanspraak moeten maken op de bijstand. De jongeren die thuisloos zijn of
dakloos leven van een uitkering. Er zijn zoveel redenen om bij de voedselbank te komen. Er is
geen werk, geld of voedsel.
Echt geloof me, arm zijn is niet zo charmant. Voedselbanken hebben het zwaar, ze kunnen de
aanvragen bijna niet aan. Maar elke dag ben ik blij dat er voedselbanken bestaan. Gelukkig bestaan er nog lieve mensen, die er alles aan doen om armoede dragelijk te maken. Ze doen hun
werk bij de voedselbank. Dat zij dit doen is toch maar een mooi gebaar. De voedselbank is het
bewijs dat er nog goeie mensen zijn!
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VAN ZUIDOOST

NAAR

DIEMEN

door Dennis van Winkel
Toen mij werd gevraagd om een stuk te schrijven over de Voedselbank dacht ik vrij snel aan een
geestig verhaal, zoals ik in het verleden al verschillende malen hilarische columns over de Voedselbank in de Bijlmer had geschreven. Al vrij snel had ik al een lijstje gemaakt met dingen waar
ik het over wilde hebben. Maar tijdens het daadwerkelijke schrijven moest ik het hele verhaal
toch verwijzen naar de digitale prullenmand. Vooral omdat het niet het niveau van humor had
die ik toch had verwacht, omdat voorgaande stukken zo humoristisch waren. Maar de rare situaties die ik tegen het lijf liep in de Bijlmer, slechts 500m verderop van het afgiftepunt aan de
Verrijn Stuartweg, zijn zo uniek (alsof van een andere wereld) dat ik beiden Voedselbanken
nooit had mogen vergelijken. Dus in plaats van een oud succes pogen te reproduceren zal ik
daarom dit stuk over een totaal andere boeg gooien.
Ruim een jaar geleden kreeg ik te horen dat een kennis een huis in Ouderkerk a/d Amstel had
geaccepteerd en iemand zocht die haar appartement in Duivendrecht kon huren tot deze zou
zijn verkocht. Aangezien ik op een kamertje in Reigersbos zat, in een appartement welke ik
deelde met de eigenaar, twee studenten en een flink aantal niet-betalende medebewoners in de
vorm van muizen en kakkerlakken, was ik maar al te blij om te horen dat ze het appartement
enorm graag aan mij wilde verhuren. Per slot van rekening zat er dan iemand in het huis die ze
al konden en als het niet aan mij gegund werd, dan op z’n minst toch wel aan die twee mannekes van me – die hadden toch ook recht op goede huisvesting en nog wel geografisch gunstig
gelegen voor het contact met de moeder.
Deze simpele handeling van verhuizen naar een andere gemeente zorgde ervoor dat ik niet
meer welkom was bij de Voedselbank in Amsterdam Zuidoost. ‘Oh, shit! Word ik nu weer helemaal van voor tot achter doorgelicht? Moet ik weer nieuwe arme sloebers leren kennen? Gadverdamme, wat een gedoe!’ Gelukkig viel het allemaal reuze mee. Om te beginnen werd ik niet
opnieuw doorgelicht, want ik zat al in het systeem dus het was al vastgesteld dat ik recht had
op een pakket. Pfjieuw, lang leve de moderne communicatie technologie! En die arme sloebers
in Diemen waren lang niet zo eigenaardig als die in de Bijlmer. Nee, ik herkende, warempel,
mijzelf terug in velen van de afnemers van de diensten van de Voedselbank hier. Gewone mensen die door omstandigheden aan lager wal zijn belandt.
Ja, het is niet één op één met elkaar te vergelijken de Voedselbank aan de Verrijn Stuartweg en
die van het Kraaiennest. En hemelsbreed zit er echt niet zoveel afstand tussen. Om te beginnen, in Diemen heb ik nog nooit een bekende Nederlander pakketten zien uitdelen. Maar ja, je
eten ging er niet lekkerder door smaken. De huisvesting in Zuidoost was in een bakstenen
buurthuis en dat moet ik even melden, want anders is de Voedselbank de Bijlmer op slechts
één punt beter dan Diemen (kwade tongen zullen dan gauw concluderen dat ik de Voedselbank
te Diemen graag naar de mond praat). Op één punt gaan beide Voedselbanken gelijk op en dat
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is op hoe gezellig en sociaal betrokken de organisatie en het personeel is op beiden locaties.
Natuurlijk heb je altijd te maken met introverte of extraverte mensen en een brompotje hier of
een zeurpiet daar.
Nee, sinds ik in Diemen mijn voedselpakket moet ophalen voel ik mij gezegend, mede dankzij
de ervaring in de Bijlmer. De groenten, die ik meekrijg, hoeven niet per se direct bereid te
worden (ik heb geen vriezer), want ze gaan makkelijk een week mee in de koelkast. Het brood
idem dito. Vrijwel iedere week is er wel wat vlees, dat was een sporadisch luxegoed in de Bijlmer. Ik heb het nog geen enkele keer meegemaakt dat ik moest wachten omdat de bevoorradingsvrachtwagen vast zat in het verkeer. Er staat altijd wel wat te snaaien op tafel, iets wat
mijn kinderen maar al te gezellig vinden wanneer ze mee mogen. En over kinderen gesproken,
die jong leven zich helemaal uit op de poppen en ander speelgoed. Uiteraard was Duinrell, alweer bijna een jaar geleden, de kers op de taart qua verwennerijtjes. Kortom, ik zal van deze
gelegenheid gebruik maken om een welgemeend ‘bedankje’ jullie richting uit te sturen. Ook
namens mijn oudste die afgelopen maand weer een verjaardagsdoos kreeg én wederom het
boek ‘Wat Een Feest!’, omdat z’n vader één exemplaar per kind wel voldoende vindt is deze
achtergehouden voor de verjaardag van de jongste over tweeënhalve maand.
Als er toch een tip zou moeten zijn die ik aan de Voedselbank Diemen zou moeten geven, dan
is het de volgende. Afgelopen voorjaar (dus ook ongeveer een jaar geleden) werd ik direct voor
de deur van de Voedselbank benaderd door iemand van PowNed met een uitermate uitnodigende pamflet, welke de indruk wekte dat men een gratis vakantie voor het gehele gezin kon
winnen. Speciaal voor de minder bedeelden uit onze samenleving. Ik moet zeggen dat ik eventjes verleid was, maar snel heb beslist niet mee te doen omdat ik PowNed’s journalistieke etiketten niet vertrouw. Achteraf ben ik enorm blij geweest met die keuze, want toen ik afgelopen
najaar een serie genaamd ‘Camping PowNed’ op uitzendinggemist.nl zag, realiseerde ik me wat
voor een smerige truc het was om arme mensen te persifleren als de parasieten van de samenleving. Zodoende denk ik dat de Voedselbank, dus niet Diemen alleen, er goed aan doet om haar
afnemers te waarschuwen voor een mogelijk nieuw seizoen dit jaar. Uiteraard heeft iedere masochist de vrijheid om toch proberen deel te nemen aan het programma, maar ik vermoed dat
dit een enorm kleine groep is.
Nogmaals bedankt voor jullie tomeloze inzet, onuitputtelijke goedhumeur en uitermate betrokken houding naar uwe naasten. Hopelijk hebben we snel jullie hulp niet meer nodig, maar
tot die tijd zijn we onbeschrijfelijk blij dat jullie er zijn.
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Financiën
door Niek van Westing

I N KO M S T E N

E N U I T G AV E N I N

2014

Hieronder treft u het overzicht aan van alle inkomsten en uitgaven van de Voedselbank over
het jaar 2014. De inkomsten en uitgaven zijn afgezet tegen de begrote bedragen. De inkomsten
zijn € 1.337,97 hoger dan de uitgaven. Onder het overzicht vind u een verklaring voor de meest
in het oog springende getallen.
Inkomsten

Begroot

2014

subsidie

€ 6.000,00

€ 6.000,00

giften

€ 2.000,00

€ 7.160,66

activiteiten

€ 250,00

€ 0,00

rente

€ 250,00

€ 178,42

€ 0,00

€ 1.095,00

overige inkomsten

Uitgaven
basispakketten
voedselprodukten

Kici extra boodschap

Jaarverslag 2014

€ 14.434,08

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 9.500,00

€ 14.434,08

2014

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 45,00

produkten tbv winkel
produkten tbv
clienten
administratie, druk
en papier

€ 932,94
€ 1.000,00

€ 350,28

€ 450,00

€ 365,62

telefoon en internet

€ 450,00

€ 360,42

PR en mailings

€ 100,00

€ 0,00

produkten tbv
voedselbank

€ 500,00

€ 803,46

attenties

€ 300,00

€ 444,82

benzinevergoeding

€ 200,00

€ 120,05

uitstapje 2014

€ 6.872,63

tbv Beukenhorst

€ 1.365,45

overige uitgaven
€ 8.500,00

Begroot

Kici extra boodschap

€ 0,00

€ 515,16

€ 8.500,00

€ 12.175,83

€ 1.000,00

€ 920,28

€ 9.500,00

€ 13.096,11
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Inkomsten:
giften: in het begin van het jaar hebben we eenmalig een gift van € 5.000,- ontvangen; verder
was er in het najaar de kunstveiling van het Winkelcentrum Diemerplein.
activiteiten: helaas hebben we dit jaar geen verkoop kunnen houden op Koningsdag
overige inkomsten: dit zijn giften en gelden die we hebben ontvangen in het kader van de
gebeurtenissen in de flat Beukenhorst
Uitgaven:
basispakketten: deze zijn nog niet vergoed aan Amsterdam, en dit bedrag staat dus als schuld
op de balans per einde van dit boekjaar
producten tv winkel: dit jaar is structurele steun aan de winkel gestart, waaraan € 150,- per
maand wordt besteed; voor het volgend jaar is er derhalve een reservering van € 1.800,- opgenomen
uitstapje 2014: het uitstapje naar Duinrel in het voorjaar is voor het grootste deel bekostigd
uit de reservering van vorig jaar (€ 5.500,-), die was opgebouwd mbv de sponsorloop van de
Stichting Beddenrace en een aantal bijzonder giften
tbv Beukenhorst: noodzakelijke uitgaven voor de slachtoﬀers van de explosie zijn gedeeltelijk gedekt door de subsidies en giften in dat kader; een ander deel is uit ons fonds bijzondere
noden bekostigd; door deze en andere (overige) uitgaven is dit fonds momenteel uit genut
KICI extra boodschap: in de maanden januari t/m mei zijn de laatste inkopen gedaan die
mogelijk zijn gemaakt door de gift van KICI in 2011; de reservering voor KICI is nu nihil en de
administratie hiervan is afgesloten
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BEZITTINGEN
Het positieve saldo (€ 1.337,97) is toegevoegd aan de bezittingen van Voedselbank Diemen.
Een aantal balansposten is hierboven al genoemd: schuld basispakketten, KICI, uitstapje, winkelvoorraad en bijzondere noden.
Een aantal balansposten zal onder het overzicht nader verklaard worden.

Bezittingen
eigen vermogen

2013

2014

€ 4.533,59

€ 4.519,64

schuld basispakketten 2014
reservering Kici project

€ 5.000,00
€ 948,08

reservering verhuizing

€ 2.000,00

€ 3.000,00

reservering opleidingen

€ 1.000,00

€ 1.000,00

reservering uitstapje 2014

€ 5.500,00

reservering winkelvoorraad

€ 1.500,00

€ 1.800,00

kinderfonds

€ 300,00

€ 300,00

fonds bijzondere noden

€ 500,00

aansluiting regiopunt

€ 500,00

beveiliging/kluis
Totaal

€ 1500,00
€ 16.281,67

€ 17.619,64

reservering verhuizing: in 2015 zullen we het pand aan de Verrijn Stuartweg moeten verlaten; een inschatting van de herinrichting en verhuiskosten resulteert in een verhoging van de
reservering van € 2.000,- naar € 3.000,aansluiting regiopunt: mogelijk zullen wij in de toekomst in een andere verhouding komen
te staan tot Voedselbank Amsterdam; ondanks dat dit voornamelijk een administratieve wijziging betreft kan het gevolgen hebben in de organisatie en kosten van het vervoer van de basispakketten; derhalve een nieuwe reservering om hierop in te spelen
beveiliging/kluis: helaas hebben wij te maken met diefstal; wij zullen hiertegen maatregelen
moeten nemen
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Cliënten
ONTWIKKELING

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

1 Persoon 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen > 6 Personen TOTAAL
1 jan. 2014

17

10

15

11

5

6

64

1 apr. 2014

20

9

16

12

7

6

70

1 jul. 2014

19

11

15

12

5

7

69

1 okt. 2014

17

9

14

12

2

5

59

1 jan. 2015

22

11

17

10

4

6

70
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Sponsors
Gemeente Diemen
Speciaalbakkerij Nol Bertram, Heemstede
Marinus Parfumerie Drogisterij
Faco drogisterij groothandel, Diemen
Blokker, Diemen
Starblooms, Diemen
Jamin, Diemen
Bon Fleur, Diemen
Veerman’s Vispaleis, Diemen
Verwijk’s gebakkraam
Albert Heijn, Diemen
Jumbo Diemen, Kruidenhof
Plus markt Wagner, Duivendrecht
Reijnen Media
Koninklijke Saan
Generali verzekeringen
CTSN / Holkema Group, Diemen
Nielson,Diemen
Winkeliersvereniging Diemerplein
Brandweer Diemen
Diemer Nieuws
Stichting Diemer Festijn
Randstad, Diemen
Forel logistiek, Breukelen/Vianen
Claudia Strater
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
Openbare Basisschool De Kersenboom
Openbare Basisschool Het Kofschip, Ouderkerk aan de Amstel
A. Bekemaschool, Duivendrecht
KBS Het Kofschip, Ouderkerk a/d Amstel
Oecumenische Basisschool De Ark
Sint-Petrusschool (Rooms-Katholiek)
Hogeschool InHolland
Ook particulieren leveren een bijdrage aan de Voedselbank
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Vrijwilligers
Aafje
Aza
Barend
Barry
Bertus
Bianca
Brigitte
Carmen
Cynthia
Dirk
Frits
Gerda
Gert
Heleen
Ingrid
Jerry
Jessica
Joop
Jos
Joyce
Lamyai
Linda
Marissa
Mark
Maya
Mieke
Monique
Niek
Nico
Rob
Rudolf
Soraya
Stephan
Sylvia
Wim
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Gegevens
Kamer van Koophandel
34355278
Adres
Verrijn Stuartweg 3, 1112 AW Diemen
Telefoon
06 3095 5360
Bank
rekening NL78 INGB 0004 8963 40, t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen, Diemen
ANBI
Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften tot fiscaal voordeel kunnen leiden.
Website
www.voedselbank-diemen.nl
Bestuur
Gerda Smit: Voorzitter
Heleen Eijking: Secretaris
Niek van Westing: Penningmeester
Monique van Kempen: Lid
Bianca Kuisch: Lid
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Reijnen Media, Amstelveen heeft dit drukwerk kosteloos verzorgd.

