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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen 2015
ALGEMEEN
door Gerda Smit
Het jaar 2015 is een overgangsjaar geweest. Sinds 2006 zijn wij een uitgiftepunt van Amsterdam. Maar door wijzigingen in de statuten van de federatie Voedselbank Nederland bleek algauw dat wij als zelfstandige stichting, en geen deel van Amsterdam zijnde, niet meer pasten in
de huidige structuur en dat wij een zelfstandige voedselbank moesten worden. Dit heeft veel
voeten in aarde gehad. Wij werden geconfronteerd met een heel andere situatie. Het jaar 2015
is gebruikt om veel over de ontstane situatie te vergaderen en te proberen een plan de campagne te maken voor 2016. Wij konden tot en met 1 januari 2016 meeliften met Amsterdam.
Ook hebben wij veel tijd besteed aan onze op handen zijnde verhuizing naar de Diemer Factory. Deze locatie is ons aangeboden door de gemeente Diemen. De locatie is veel te klein voor
ons maar de gemeenteraad van Diemen heeft in november een raadsbesluit aangenomen waardoor dit pand zal worden uitgebreid naar onze visie. Wij hopen natuurlijk niet dat het aantal
cliënten zal blijven stijgen maar het is nog steeds gebleken dat een voedselbank broodnodig is.
Wij hopen zo snel mogelijk ons op de andere locatie te vestigen. De Verrijn Stuartweg is een
fantastische ruimte qua oppervlak, maar afzien voor de vrijwilligers die toch heel wat kou voor
de kiezen gekregen hebben. Om maar niet te spreken over de internetaansluiting die geëlimineerd is door onze mede bewoners: de muizen. Dit is een mooi bruggetje naar het volgende
probleem waar wij in 2015 mee geconfronteerd werden en zijn beslag zal hebben in 2016, maar
dit hangt ook samen met onze verhuizing naar de Diemer Factory, namelijk voedselveiligheid.
Het motto van de voedselbanken is: “Alle voeding dat vernietigd dreigt te worden te geven aan
de groep die dit voedsel het hardst nodig heeft”. De voedselbank heeft een enorme vlucht genomen. Niet alleen door het aantal personen dat een beroep moet doen op de pakketten, maar
ook de leveranciers van het aangeboden voedsel gaan hogere eisen stellen. Voorheen was het
zaak te letten op de uiterste THT (tenminste houdbaar tot) datum en als deze gepasseerd
bleek, werd er een schrijven bijgedaan dat dit voedsel nog goed te eten was. Nu is er binnen de
organisatie een speciale divisie die voedsel werft. En met deze werving volgt het verhoogde eisenpakket. Leveranciers van voedsel, met name de wat bekendere namen, willen garanties dat,
als men voedsel levert, hun goede naam niet bezoedeld wordt doordat er cliënten ziek zijn geworden. Daarom moet elke voedselbank een groen vignet krijgen. Een mooi streven, maar dit
heeft wel wat kanttekeningen. Niet alleen het kostenplaatje, maar ook een veranderde mentaliteit bij de vrijwilligers en de manier waarop wij de pakketten uitleveren. In 2016 moeten wij dus
een begin gaan maken met het behalen van dit groen vignet. Er zal een nulmeting plaatsvinden.
Dit heeft eigenlijk alleen zin als wij in de Diemer Factory zitten. Op de Verrijn Stuartweg is het
bijna onmogelijk voedselveilig te werken.
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Er zijn vier bestuursvergaderingen geweest. Monique van Kempen heeft ons na negen jaar verlaten en Gert van Mansom is, na twee jaar, weer op het oude nest teruggekeerd.
In het verleden hielden wij maximaal twee a drie winkelacties in een jaar. Met de verzelfstandiging in het vooruitzicht hebben wij besloten de frequentie op te voeren naar elke maand. Dit
met in ons achterhoofd dat het klantenaantal niet afneemt en wij substantieel minder zullen
krijgen als wij geen uitgiftepunt meer van Amsterdam zijn. De prognose is 75% van wat wij nu
ontvangen. En dan hebben we nog goede en slechte weken. Ons streven zal zijn de cliënten
niet onder deze verandering te laten lijden maar te proberen nog betere en gezondere pakketten uit te delen. Twee van onze vrijwilligers halen de THT producten die tegen de datum aanzitten bij Jumbo de Boer weg. Wij willen graag dat meer ondernemers ons hier toestemming
voor gaan geven. Wij zijn alleen afhankelijk van de donderdagavond omdat wij geen voldoende
koelcapaciteit hebben en vrijdag deze artikelen wel gelijk weg moeten.
De cliënten ochtenden zijn als vanouds een groot succes. We proberen dit steeds vaker te doen.
In het voorjaar is een brei clinic gegeven. Dit is een groot succes gebleken. Het is belangrijk
elkaar als mens te leren kennen en niet alleen als cliënt. Op deze manier ontstaan de mooiste
vriendschappen. Wij willen graag ook naai clinics gaan geven. Het is van grote toegevoegde
waarde als men op deze manier zelfredzaam wordt.
Gelukkig hebben we veel draagvlak onder de bevolking van Diemen en Ouder-Amstel. De diverse kerken en scholen doen hard ons best om ons van het nodige te voorzien. Ook komen er
klassen bij ons op bezoek om een handje mee te helpen en te kijken hoe een voedselbank
werkt. We begeleiden veel leerlingen van het voortgezet onderwijs die een stageplek zoeken.
Ook was Delta Lloyd weer van de partij op NL Doet. Judo Fritz heeft weer een wedstrijd aan
ons opgedragen en de kaarten van Theater de Omval vinden gretig aftrek. Heel veel dank aan
iedereen die ons op zijn of haar eigen manier proberen te helpen. Heel bijzonder was de dag
dat onze cliënten een bril aangemeten kregen met een montuur naar eigen keuze. Ik heb deze
dag heel veel blije gezichten gezien.
De banden met het gemeentebestuur van Ouder-Amstel zijn weer aangetrokken. In onze gemeente kennen wij goed de weg en wij willen dit ook voor onze cliënten uit Duivendrecht en
Ouderkerk. De wethouder en de ambtenaar sociale zaken zijn op bezoek geweest. Zo ook onze
eigen wethouder en ambtenaar sociale zaken. Alleen niet op dezelfde dag. Er zijn met beiden
goede afspraken gemaakt. Het is van groot belang dat de cliënten niet alleen een goed pakket
krijgen maar ook verder worden geholpen. Dan moet men wel de goede weg weten te bewandelen. Het is er ons alles aan gelegen zo veel mogelijk uitstroom te bevorderen.
Vrijwilligersavonden zijn van groot belang. Niet alleen omdat het gezellig is, maar het is belangrijk dat iedereen zijn of haar op-en aanmerkingen kan maken. Om de groepsband te verhogen
zijn we samen uit bowlen geweest. Er zijn heel veel vrijwilligers van het eerste uur. En volgend
jaar vieren we ons tienjarig bestaan. Dat moet toch wel wat betekenen!
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Ik wil eindigen met een mooi gedicht van een van onze cliënten:
Ons dagelijks eten:
Voor de meeste mensen
Vanzelfsprekend
De schappen zijn immers altijd vol
Dat geluk is niet voor iedereen
Veel hebben geen geld voor
Hun dagelijks eten.
Als dat er niet is,
Is de voedselbank
Een bijzondere bank
Daar gaat het niet over geld
Die geeft mensen
Eten.
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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

2015

Hieronder treft u het overzicht aan van alle inkomsten en uitgaven van de Voedselbank over
het jaar 2015. De inkomsten en uitgaven zijn afgezet tegen de begrote bedragen. De uitgave zijn
€ 3.071,55 hoger dan de inkomsten.
Begroot

2015

€ 5.750,00

€ 6.250,00

€ 4.000,00

€ 3.121,58

activiteiten

€ 250,00

€ 559,70

rente

€ 250,00

€ 121,89

Inkomsten
subsidie
giften

overige inkomsten

Uitgaven
basispakketten
voedselprodukten

Begroot
€ 5.000,00
€ 750,00

€ 10.053,17

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 194,27

€ 250,00

€ 342,67

telefoon en internet

€ 500,00

€ 454,75

PR en mailings

€ 250,00

€ 180,93

produkten tbv
voedselbank

€ 1.000,00

€ 190,06

attenties

€ 300,00

€ 373,75

benzinevergoeding

€ 200,00

€ 1.807,62

overige uitgaven
€ 10.250,00

€ 6.000,00

€ 1.565,38

produkten tbv winkel
produkten tbv
clienten
administratie, druk
en papier

2015

€ 2.015,29
€ 10.250,00

€ 13.124,72

De belangrijkste redenen voor het tekort zijn:
• Voedselbank Amsterdam had nog een vordering op ons ivm geleverde pakketten in 2014
• aangezien de klanten geen aanspraak meer kunnen maken op het noodfonds Amsterdam,
hebben we ze voor de kerstdagen een cadeaubon van de Jumbo geschonken
• de bevoorrading voor de winkel die in 2014 is opgezet was nog niet in de begroting van 2015
opgenomen; de begroting dient voor de subsidieaanvraag op 1 april klaar te zijn, vandaar
• extra kosten ivm de statutaire wijziging van uitgiftepunt naar zelfstandige voedselbank
• extra kosten ivm transport (aanschaf auto), noodzakelijk ivm de verzelfstandiging
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BEZITTINGEN
Het tekort (€ 3.071,55) is verwerkt in de balans van Voedselbank Diemen.

Bezittingen
eigen vermogen

2014

2015

€ 4.519,64

€ 7.948,09

schuld basispakketten 2014

€ 5.000,00

reservering verhuizing

€ 3.000,00

€ 3.000,00

reservering opleidingen

€ 1.000,00

€ 1.000,00

reservering winkelvoorraad

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 500,00

€ 500,00

kinderfonds
fonds bijzondere noden
aansluiting regiopunt
beveiliging/kluis
Totaal
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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

Aantal personen dat gebruik maakt van Voedselbank Diemen
1 Persoon 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen > 6 Personen TOTAAL
1 jan. 2015

23

11

17

11

4

6

72

1 jul. 2015

23

8

16

10

1

4

62

1 jan. 2016

21

10

16

10

3

3

63

Gemiddelde duur in maanden dat gebruik wordt gemaakt van Voedselbank Diemen
<3
3 tot 6
6 tot 12
12 tot 24 24 tot 36
> 36 mnd TOTAAL
1 jan. 2015

7

6

6

13

18

22

72

1 jul. 2015

2

6

7

12

9

26

62

1 jan. 2016

6

4

7

14

7

25

63
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Sponsors
Gemeente Diemen
Speciaalbakkerij Nol Bertram, Heemstede
Marinus Parfumerie Drogisterij
Faco drogisterij groothandel, Diemen
Blokker, Diemen
Starblooms, 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
Theater de Omval
Randstad, Diemen
Forel logistiek, Breukelen/Vianen
Claudia Strater
Judo Fritz
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
Bertus
Bianca
Brigitte
Brody
Cynthia
Dirk
Frits
Gerda
Gert
Heleen
Ingrid
Jan
Jerry
Jessica
Joop
Jos
Joyce
Jutta
Lamyai
Linda
Marissa
Mark
Maya
Mieke
Monique
Niek
Nico
Paul
Rob
Rudolf
Sandra
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
Bianca Kuisch: Lid
Gert van Mansom: Lid
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