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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen 2017
ALGEMEEN
Dit is het elfde jaar dat de voedselbank in bedrijf is. Nog steeds is er een bestaansrecht. Helaas
is dit zo. De economie trekt aan, maar daar merken wij bitter weinig van. Het is wel zo dat de
origine van de klant verandert. Er lijken steeds meer kansarmen te komen. De uitstroom is ook
lager. Het aantal klanten in een leefgeld situatie neemt toe. U kunt hier alles over lezen bij het
intake hoofdstuk. Wij proberen zo veel mogelijk als portaal te dienen, we verwijzen zo veel
mogelijk door en proberen de drempel naar de hulpverlening te verlagen. Gelukkig is er eens in
de maand een sociaal raadsman die gelijk probeert zaken aan te pakken. De relatie met hulpverlening en gemeente Diemen is goed. De relatie met de gemeente Ouder-Amstel zou wel wat
beter kunnen, maar we zijn druk doende dit te verbeteren.
Het aantal vrijwilligers is constant te noemen. Nog steeds zijn er vrijwilligers vanaf het begin.
Deze mensen zijn geweldig. Elke vrijdag weer wordt er een enorme inspanning gedaan om het
pakket goed en gezond te vullen. Speciale dank aan Nico Nentjes die het voor elkaar heeft gekregen dat we dagelijks alles bij de Jumbo Diemen Zuid weg kunnen halen wat er op de THT
datum zit. De medewerking van de Jumbo is geweldig. Er wordt een sticker op het diepvriesvoedsel geplakt. Dit is dan nog twee maanden na datum te consumeren. Maar dan moet het
ook opgegeten worden. Dit is een grote stap voorwaarts, niet alleen dat we heel veel goed
voedsel hebben, maar zo wordt de verspilling van goed voedsel tegen gegaan. Er is een oﬃcieel
convenant met de Jumbo afgesloten. Ook Dirk, onze vrijwilliger in de Jan van Galenstraat,
zorgt ervoor dat alles wat de AH daar over heeft, onze kant uitkomt.
Wij hebben een samenwerkingsverband met de gemeente Diemen in de zin van Diemen
Werkt. Als wij een langdurig werkloze als vrijwilliger kunnen plaatsen, zullen wij dit zeker
doen. Ook is er een goede samenwerking met Vluchtelingenwerk en de Madi.
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Sinds 12 mei 2017 hebben wij ons groene vignet. Dit betekent dat wij garant kunnen staan voor
de kwaliteit van het voedsel dat ons aangeleverd wordt. Dit moet men niet onderschatten, het
is een heel gedoe. Maar het is wel begrijpelijk, omdat de leverancier wel gewaarborgd wil zijn
van het feit dat wij professioneel met de voeding omgaan. Het is zaak dit groene vignet te behouden. Elk jaar worden wij op talloze punten gecontroleerd. Wij zoeken nog een voedselveiligheidsfunctionaris. Dit zou ons heel veel werk schelen.
De intake is in 2017 uitgebreid met goede vrijwilligers. Intakevrijwilligers zijn mensen, die verantwoordelijkheid willen nemen. Allereerst is er een zekere mate van kennis van zaken nodig
en kennis van de computer is een must. We werken al jaren met voedselbank.nu. In de toekomst zal dit worden uitgebreid omdat niet alleen de voedselveiligheid speelt maar ook de privacy. Een organisatie als de onze moet de privacy van al onze medewerkers, klanten en voedselleveranciers kunnen waarborgen.
Het bestuur heeft in 2017 vier keer vergaderd. We merken wel dat, na 11 jaar, het steeds meer
de bedrijfskundige kant op gaat. Voedselbanken zijn zo groot geworden dat hier een hele bedrijfsvoering achter zit. Wij moeten wel oppassen en niet vergeten dat het hier nog steeds om
mensen van vlees en bloed draait. De samenstelling van het bestuur is hetzelfde gebleven.
Nog steeds proberen wij zo veel als mogelijk is ook leuke zaken te organiseren. De klantenochtenden zijn ons heilig. Dit is heel goed om de eenzaamheid, die met armoede hand in hand
gaat, tegen te gaan. Wij zouden het eigenlijk vaker moeten doen, maar helaas door allerlei bedrijfsmatige verplichtingen vergeet je bijna de leuke zaken. Het kerststukje is weer met veel
plezier gemaakt, met Pasen zijn er weer eieren gedecoreerd en Pieten Pret was een groot succes. Speciale dank aan Theater de Omval, waarvan wij wekelijks kaarten krijgen voor filmvoorstellingen voor groot en klein.
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Wij zijn sinds 2016 een zelfstandige voedselbank en dit gaat ons steeds beter af. Het voedselaanbod van Amsterdam valt erg tegen, zodat we moeten roeien met de riemen die wij hebben.
Dit lukt ons uitstekend. Menig ondernemer weet ons te vinden. De Buurtboer uit Duivendrecht is zo’n onderneming. Deze zaak heeft ons, samen met andere ondernemers, geholpen een
super de luxe kerstpakket te kunnen bieden. Ook de oliebollenkraam was weer zo goed ons te
voorzien van oliebollen. Zonder deze goodwill zouden we nergens zijn. Aan het einde van het
jaarverslag is een lijst in te zien van onze sponsoren. De een doet niet onder voor de ander, wij
zijn blij met elke hulp die wij krijgen. De Plus in Duivendrecht en Ouderkerk laten zich ook
niet onbetuigd. Ook dit jaar weer zijn wij rijkelijk voorzien van zaken en natuurlijk de Plus dozen.
Onze winkel is een welkome aanvulling op
het wekelijkse aanbod. Eens in de maand
mag elke klant voor 10 punten pakken wat
zij kunnen gebruiken. De focus is nu op nonfood. Als je luiers kan krijgen of wasmiddel,
kan je je geld aan andere zaken uitgeven. Er
komt genoeg binnen uit de Diemer gemeenschap om dit financieel te kunnen blijven
ondersteunen. Met winkelacties wordt er gericht gevraagd naar artikelen die wij in de
winkel kunnen gebruiken.
Het wekelijks samenzijn met klanten en
vrijwilligers heeft iets weg van een middag in
een gezellig buurthuis, Er staat altijd koﬃe
en thee en er is iemand die aangeschoten kan
worden voor raad en daad. Of gewoon voor
de gezelligheid. Dit is voor ons heel belangrijk. Wij merken ook dat er steeds meer
klanten betrokken zijn met werk van onze
voedselbank. Dit wordt gestimuleerd. Elke
mening is er een.
De scholen en kerken blijven een belangrijke
rol spelen. Menig project wordt ondersteund
en gedragen. Neem het armoedeproject van
de Ark. Dit is fantastisch omdat het heel belangrijk is dat kinderen weten dat het niet bij
iedereen even goed gaat. Dat is geen vanzelfsprekendheid.
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Onze voedselbank begeleidt maatschappelijke stages. Hier houden we soms hele leuke vrijwilligers aan over. NL doet met de mensen van Delta Lloyd was weer als vanouds een groot succes. Ook de jaarlijkse Nielson Company winkelactie was weer groots te noemen. Zo komt
Splinter door de winter.
Er wordt kleding en kleine gebruiksgoederen aan genomen. Het liefst kinderkleding. Wij zijn
een kinderrijke voedselbank. Mevrouw Dorrestein, erg veel dank voor alle zelfgebreide truien.
Mocht u, als lezer, thuis nog wol hebben liggen, nemen we dit graag aan. Hier worden de mooiste truien en vesten van gemaakt.
De Vul-mij doosjes zijn nog niet zo succesvol als wij zouden willen, maar degene die het doen
zijn zo trouw dat wij dit eigenlijk niet heel erg vinden. Het is fantastisch elk einde van de
maand weer de gevulde doosjes op te halen die met zoveel liefde zijn gevuld. Het maakt niet
uit wat erin zit, we zijn blij met alles. Het is ontzettend belangrijk dat de voedselbank bij veel
mensen een plek inneemt waar men zich hard voor wil maken. We staan er niet alleen voor.
Klein beknopt jaaroverzicht:
Op 3 februari heeft de Kinderkorf uit Ouder-Amstel schoolspullen gebracht, die gekocht zijn
met de opbrengst van de kerstmarkt.
8 februari werd een gigantisch aantal Plus pakketten (140!) gebracht door de Plus uit Ouderkerk en de A.Bekema school uit Duivendrecht.
Zondag 10 maart zijn wij in de Urbanuskerk geweest om de communicanten te bedanken dat
zij de opbrengst van de collecte aan ons hebben opgedragen.
9 juni heeft burgemeester Eric Boog een bezoek aan ons pand gebracht.
Carlo Kool, een auteur uit Diemen, heeft de opbrengst van zijn tweede kookboek aan ons opgedragen. Dit is super! Elke maand weer wordt een bedrag op onze rekening bijgeschreven. Wij
hebben voor alle vrijwilligers dit boek gekocht, moet u ook doen, het is een fantastisch boek.
Ook zo geschikt voor de niet-keukenprins of prinses, want elk gerecht duurt maar aan voorbereiding een kwartier! Mooier kan niet, gezond en snel!
In Holland heeft de opbrengst van de kerstborrel voor ons bestemd.
Het valt mij op dat ik meer van dit soort schitterende initiatieven gelijk op onze facebook pagina post, dus het is zaak deze te volgen. Als ik nu op dit moment iets vergeten ben, doet dit
niets af aan het initiatief.
Het was weer een gedenkwaardig jaar! Dank aan iedereen die er voor ons was en op zijn of haar
eigen wijze een invulling gaf aan een idee of gebaar.
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Financiën
Ook financieel zijn we sinds 2016 een ‘zelfstandige’ voedselbank, en ook dit gaat ons goed af.
Zelfstandig staat tussen aanhalingstekens, want zonder de bijdragen van de gemeente hebben
we natuurlijk geen schijn van kans het hoofd boven water te houden. Afgezien van immateriële
steun in de vorm van het gebruik van het pand aan Landlust 1, ontvangen we ook nog een subsidie. Deze subsidie weten we ondanks de stijgende kosten van de verzelfstandiging toch redelijk constant te houden.
De stijgende kosten zitten voornamelijk in het verzorgen van het vervoer en het voedselveilig
opslaan van voorraden. Het vervoer van de basispakketten wordt verzorgd door Forel logistiek,
een bedrijf dat zeer begaan is bij de Voedselbank. Bij ditzelfde bedrijf leasen we een bus voor
het eigen vervoer van voedsel of ander materiaal voor de voedselbank. De leaseprijs is een fractie van de prijs die een commercieel bedrijf in rekening zou brengen.

I N KO M S T E N

E N U I T G AV E N

Inkomsten

Begroting 2017

Gerealiseerd 2017

Begroting 2018

subsidie Diemen

€ 7.950,00

€ 7.950,00

€ 7.700,00

subsidie Ouder Amstel

€ 3.950,00

€ 1.500,00

€ 3.650,00

Voedselbanken Nederland

€ 1.021,00

giften

€ 3.500,00

€ 5.728,65

€ 4.000,00

rente

€ 100,00

€ 6,07

€ 50,00

€ 15.500,00

€ 16.205,72

€ 15.400,00
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Uitgaven

Begroting 2017

Gerealiseerd 2017

Begroting 2018

€ 1.200,00

€ 1.402,00

€ 1.200,00

€ 800,00

€ 1.028,00

€ 800,00

€ 7.950,00

€ 5.019,48

€ 5.900,00

€ 500,00

€ 567,30

€ 750,00

produkten tbv winkel

€ 1.800,00

€ 2.040,10

€ 2.400,00

materiaal voedselbank

€ 1.500,00

€ 1.316,31

€ 1.500,00

voedselveiligheid

€ 350,00

€ 145,47

€ 350,00

telefoon en internet

€ 500,00

€ 436,18

€ 500,00

admin, druk, papier, PR

€ 500,00

€ 315,36

€ 750,00

€ 250,00

€ 750,00

€ 533,40

€ 500,00

basispakketten
voedselprodukten
transport
produkten tbv clienten

themaochtenden
attenties

€ 400,00

overige uitgaven

€ 236,48
€ 15.500,00

€ 13.290,08

€ 15.400,00

Er is een positief saldo tussen gerealiseerde inkomsten en uitgaven van € 2.915,64.
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BEZITTINGEN EN MIDDELEN
Activa

Begin saldo

Eind saldo

Verschil

ING betaalrekening

€ 1.123,71

€ 1.016,30

-€ 107,41

ING spaarrekening

€ 7.818,01

€ 14.023,99

€ 6.205,98

contanten
penningmeester

€ 472,95

€ 0,00

-€ 472,95

kleine kas voedselbank

€ 167,50

€ 197,62

€ 30,12

€ 41,75

€ 301,65

€ 259,90

kas winkel
tegoed Lions Ouderkerk

Passiva

€ 3.000,00
€ 12.623,92

€ 15.539,56

€ 2.915,64

Begin saldo

Eind saldo

Voorstel 2018

€ 975,00

€ 975,00

€ 2.400,00

€ 0,00

€ 2.400,00

€ 300,00

€ 160,76

€ 300,00

€ 1.500,00

€ 1.460,00

€ 1.500,00

€ 750,00

€ 500,00

€ 750,00

€ 7.673,92

€ 12.443,80

€ 9.614,56

€ 12.623,92

€ 15.539,56

€ 15.539,56

openstaande debiteuren
reserve winkelvoorraad
kinderfonds
fonds bijzondere noden
reserve themaochtenden
eigen vermogen
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Cliënten
I N F O R M AT I E

CLIËNTENBESTAND

Gegevens personen die gebruik maken van Voedselbank Diemen
1 jan. 2017

31 dec. 2017

Huishoudens

68

65

Personen

185

181

Kinderen
< 18

69

81

Kinderen
>= 18

31

23

Alleenstaanden

22

19

Eenouder gezinnen

29

34

Gezinnen

14

10

Stellen

3

2

Geslacht aanvrager
Man

25

20

Geslacht aanvrager
Vrouw

43

45

Leeftijd aanvrager
< 30

4

2

Leeftijd aanvrager
=> 30 < 50

34

41

Leeftijd aanvrager
=> 50 < 65

15

12

Leeftijd aanvrager
> 65

15

10
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Sponsors
Gemeente Diemen
Speciaalbakkerij Nol Bertram, Heemstede
Bon Fleur, Diemen
Veerman’s Vispaleis, Diemen
Verwijk’s gebakkraam
Albert Heijn, Diemen
Albert Heijn, Jan van Galenstaat
Albert Heijn, Muiden
Jumbo Diemen, Kruidenhof
Plus markt Wagner, Duivendrecht
TOF Diemen
de Buurtboer
Reijnen Media
Koninklijke Saan
Holland Optical Company, Diemen
Generali verzekeringen
Nielson,Diemen
Winkeliersvereniging Diemerplein
Brandweer Diemen
Diemer Nieuws
Stichting Diemer Festijn
Theater de Omval
Forel logistiek, Breukelen/Vianen
Judo Fritz
Scouting Diemen
Shell tankstation Diemen
Lions, Ouderkerk
Stichting Hannie van der Wal Supportfonds
Protestantse gemeente de Ontmoeting
RK parochie St. Petrus Banden
RCOAK Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
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.
En natuurlijk zijn we de abonnees op ons “Vul Mij” doosje zeer dankbaar voor hun bijdrage.
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Vrijwilligers
Aza
Baat
Bertus
Bianca
Brigitte
Brody
Christine
Dirk
Frits
Gerard
Gerda
Gert
Heleen
Iris
Jack
Jamil
Jerry
Jessica
Lamyai
Manon
Marissa
Mark
Niek
Nico
Patricia
Rob
Soraya
Theo
Wil
Wim
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Gegevens
Kamer van Koophandel
34355278
Adres
Landlust 1, 1111 HP Diemen
Telefoon
06 8353 0472
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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