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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen 2020
AANVOER
De aanvoer van voedsel komt sinds jaar en dag uit Amsterdam. Daar zit ons distributie centrum. Amsterdam bedient de hele regio Noord-Holland. Elke vrijdag wordt de bulk opgehaald.
De dinsdag ervoor ontvangen wij een mail, waarin staat vermeld wat wij de vrijdag daaraanvolgend gaan ontvangen. De goederen worden op pallets aangeleverd en de diepvries spullen in
koeldozen. Elke week is het aanbod anders. We hebben hier totaal geen vat op.
Soms zijn er weken mandarijnen, soms
moet je het doen met dipsauzen. Wij proberen in ieder geval zo veel als mogelijk is
gezonde pakketten samen te stellen. Maar
vooralsnog is het motto van de voedselbank: alles wat vernietigd gaat worden,
geven aan degene die dit het meest nodig
hebben .En dat kan van alles zijn.

BETROKKENHEID
Dat is wat ons betreft het sleutelwoord
van 2020. Er leeft een ontzettende betrokkenheid onder de bewoners van Diemen en Ouder-Amstel naar onze voedselbank toe. Het is duidelijk dat de voedselbank een speciaal plekje heeft in het hart
van onze inwoners. Het aanbod van extra
levensmiddelen en extra zaken zoals luiers
en kleding was overweldigend. Ook de
bedrijven lieten zich niet onbetuigd. In de
media is ook heel veel aandacht geweest, omdat we, helaas maar waar, veel meer klanten hebben gekregen. De groep die toch al kwetsbaar was, kwam in grote getalen richting onze voedselbank. De Toﬀe Tassen mocht ook rekenen op een grotere belangstelling onder de bewoners
van de beider dorpen.

CORONA
2020 is het Corona jaar geworden. In maart werden wij voor het eerst geconfronteerd met dit
nieuwe fenomeen. Aanvankelijk leek alles niet zo’n vaart te lopen en hebben we ervoor geko-
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zen gewoon open te blijven. We hebben een opstelling buiten gemaakt en onze klanten in de
frisse buitenlucht hun pakketten geboden. Later kwamen er steeds meer maatregels bij. Deze
maatregels hebben wij geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Het werd en wordt er niet gezelliger op. Er worden geen kopjes koﬃe meer aangeboden en er is geen ruimte meer voor een goed
gesprek. Per persoon komen de klanten binnen naar gelang de kleur van het pakket. Dan wordt
er snel ingepakt en kan de volgende naar binnen. We zijn er wel heel erg trots op dat we geen
dag dicht zijn geweest. Er zijn in den landen veel voedselbanken gesloten geweest. Wij zijn van
mening dat we de clientèle niet extra moesten duperen door de tent te sluiten. De enige positieve bijkomstigheid van deze ellendige tijd is dat er veel overschotten kwamen vanuit restaurants en kantines die plots gesloten
moesten blijven. Hierdoor is een goede
samenwerking ontstaan met bedrijven zoals Picnic en Hello Fresh.
Ook scholen hebben veel ingeleverd. Het
was een hele kromme situatie, wij alles in
overvloed, maar voor de rest alles dicht.
We proberen hier onze weg in te vinden,
maar willen ook benadrukken dat het sociale aspect van ons functioneren erg belangrijk is. Hopelijk wordt het jaar 2021
beter. Vereenzaming is nu eenmaal een
bekend gegeven voor mensen die afhankelijk zijn of worden van een voedselbank.

DISTRIBUTIE
Ons vervoer werd jaren verzorgd door de
firma Forel. Daar hebben wij een leasecontract mee gehad. Helaas is de eigenaar
overleden. Daardoor zijn wij genoodzaakt
geweest een andere vervoerder te vinden.
Gelukkig is ons netwerk na zo’n veertien jaar voedselbank erg groot geworden. Het bleek dat
Koninklijke Saan een goed doel wilde sponsoren. Na in contact gebracht te zijn met Saan, is er
een mooie verbintenis uitgerold, zodat wij in ieder geval met ons vervoer van en naar het distributiecentrum in Amsterdam West worden geholpen door Saan tot eind 2021.
Onze eigen bezorging wordt gedaan door vrijwilligers in onze eigen voedselbank bus. Dit zijn
chauﬀeurs die de pakketten van de thuisbezorging voor hun rekening nemen. Als men slecht
ter been is en niet in staat is een pakket te halen, wordt dit pakket thuisbezorgd.
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Ook wordt de Picnic, de Jumbo en de Hello Fresh op gezette dagen bezocht om daar de goederen, die de THT datum snel zullen bereiken, op te halen. Deze vrijwilligers werken uiterst
nauwgezet en voedselveilig. De bedrijven die ons dit privilege bieden, zijn dan ook heel tevreden.

EFFECTIVITEIT
Een voedselbank is in deze tijd geen onbekend fenomeen meer. Dat was in het begin wel anders. Toen werd ook gedacht dat we zeker niet meer dan vijf jaar nodig zouden zijn. Helaas is
het anders gegaan. Er zijn steeds meer voedselbanken bij gekomen. Dit heeft natuurlijk allerlei
verschillende oorzaken, maar wat is nu de toegevoegde waarde van een voedselbank?
Als er onrust is in een gezin omdat er gewoon geen voedsel en andere middelen zijn , werkt dit
absoluut niet mee aan
de bereidheid om
stappen te gaan zetten een uitweg te
vinden in deze situatie. Door het bieden
van een wekelijks
pakket ontstaat er
rust. Dan gaan mensen denken in oplossingen. En wij doen
hier alles aan om een
handje te helpen. We
sturen mensen door
naar de desbetreﬀende hulpinstanties.
Schuldhulpverlening,
maatschappelijk werk, team eropaf, scholen, enz. Dit helpt en stimuleert enorm. Ook zijn wij
als voedselbank enorm laagdrempelig. We zijn een vrijwilligers organisatie, waardoor mensen
makkelijker de problemen op tafel leggen omdat wij er geen oordeel aan hangen. Het is ook
voor ons enorm fijn om mee te maken dat een client uitstroomt en de eigen broek weer kan
ophouden. Dit gebeurt gelukkig met 40 % van de klanten. Helaas is er een categorie die wat
langer de tijd nodig heeft. We kijken naar het niet kunnen of niet willen. Niet willen is van een
andere orde. Dan wordt er steviger aan de touwtjes getrokken. Een voedselbank moet een
hulpmiddel blijven en geen redmiddel worden.
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FINANCIËN
Inkomsten

Begroting 2020

Gerealiseerd 2020

Begroting 2021

€ 7.150,00

€ 7.150,00

€ 7.150,00

subsidie Ouder Amstel

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Voedselbanken Nederland

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

giften

€ 4.000,00

€ 13.884,95

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 3.212,26

€ 0,00

€ 14.150,00

€ 27.247,21

€ 14.150,00

Begroting 2020

Gerealiseerd 2020

Begroting 2021

€ 1.400,00

€ 1.194,00

€ 1.200,00

€ 250,00

€ 960,75

€ 1.000,00

€ 5.600,00

€ 4.873,60

€ 5.950,00

€ 250,00

€ 1.303,95

€ 1.500,00

produkten tbv winkel

€ 2.400,00

€ 281,10

€ 2.400,00

materiaal voedselbank

€ 750,00

€ 89,22

€ 250,00

voedselveiligheid

€ 750,00

€ 1.570,41

€ 500,00

telefoon en internet

€ 500,00

€ 332,36

€ 350,00

admin, druk, papier, PR

€ 600,00

€ 1.145,29

€ 400,00

themaochtenden

€ 750,00

€ 463,32

€ 300,00

attenties

€ 900,00

€ 261,09

€ 300,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 14.150,00

€ 12.975,09

€ 14.150,00

subsidie Diemen

overige inkomsten

Uitgaven
basispakketten
voedselprodukten
transport
produkten tbv clienten

overige uitgaven

Er is een positief saldo tussen gerealiseerde inkomsten en uitgaven van € 14.272,12. Dat wordt
verklaard door extra niet begrote inkomsten. Bijna € 10.000,- meer aan giften, een extra bijdrage van de gemeente en een emballage actie van Albert Heijn.
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Activa

Begin saldo

Eind saldo

Verschil

ING betaalrekening

€ 2.608,64

€ 1.415,67

-€ 1.192,97

ING spaarrekening

€ 22.273,99

€ 45.273,99

€ 23.000,00

kleine kas voedselbank

€ 268,12

€ 164,31

-€ 103,81

kas winkel

€ 775,65

€ 494,55

-€ 281,10

€ 25.926,40

€ 47.348,52

€ 21.422,12

Onze bezittingen zijn toegenomen met € 21.422,12. Dat is € 7.150,- meer dan het posi-

tieve saldo van de inkomsten en uitgaven van € 14.272,12. Dit laat zich verklaren door
het feit dat de subsidie van de gemeente Diemen à € 7.150,- over 2021 reeds is ontvangen in 2020.
Passiva

Begin saldo

Eind saldo

Startbalans 2021

ontvangen subsidie 2021

€ 0,00

€ 7.150,00

€ 7.150,00

reserve winkelvoorraad

€ 0,00

€ 2.118,90

€ 2.400,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 1.450,00

€ 950,00

€ 1.500,00

reserve voedselveiligheid

€ 407,37

€ 0,00

€ 2.000,00

reserve themaochtenden

€ 510,09

€ 46,77

€ 750,00

reserve uitstapje

€ 6.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

eigen vermogen

€ 17.258,94

€ 27.782,85

€ 24.248,52

€ 25.926,40

€ 47.348,52

€ 47.348,52

kinderfonds
fonds bijzondere noden

Gezien de meevallende inkomsten willen we een aantal reserveringen weer op peil
brengen. Naast de jaarlijkse bijdrage aan het spaarpotje voor een uitstapje voor de cliënten, moeten we geld reserveren voor 2 vriezers (voedselveiligheid) die vervangen moeten
worden. Ondanks alle voorzieningen neemt ons eigen vrij besteedbaar vermogen toe
met bijna € 7.000,-.
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GETALLEN
1 jan. 2020

31 dec. 2020

1 persoons huishoudens

20

27

meerpersoons huishoudens

35

32

HUISHOUDELIJK

REGLEMENT

De voedselbank is een stichting. Stichting voedselbank Steunpunt Diemen. Wij hebben statuten. En werken volgens een huishoudelijk reglement. Dit geeft structuur en duidelijkheid. Er
wordt gewerkt met een rooster. Vrijwillig is niet vrijblijvend. We zijn er trots op dat onze vrijwilligers met heel veel
plezier het werk doen.
Dit was duidelijk te merken toen het door de corona crisis allemaal wat
zwaarder werd. Juist toen
hebben wij op elkaar
kunnen rekenen en de
klanten op ons. Het bestuur bestaat uit 5 personen. Wij komen regelmatig bij elkaar. Alleen dit
jaar niet. Door corona is
alles telefonisch besproken.

INTAKE
Wekelijks zijn er intakes, dit zijn gesprekken waaruit blijkt of iemand in aanmerking komt voor
een voedselpakket. Wij werken met een computerprogramma genaamd Voedselbank.nu. Elke
voedselbank in Nederland werkt met dit programma. Dit is een duidelijke onderlinge afspraak.
Elke voedselbank houdt dezelfde criteria aan. Elk jaar veranderen deze criteria. Een potentiële
nieuwe klant moet duidelijke informatie aanleveren. Dit wordt allemaal ingevoerd en dan berekent het programma de uitkomst, Natuurlijk is er een hardheidsclausule. Elk mens is er één.
En er moet maatwerk geleverd worden. Wij willen zoveel mogelijk preventief te werk gaan.
Liever iets boven het criterium en bijsturen van het probleem dan afwijzen en een half jaar later een nog groter probleem. Wekelijks komen er nieuw klanten, zo wel doorverwezen als
zelfmelders. Ook doorlopen onze clientèle een herintake. Dit is per persoon verschillend.
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JARIGE JOB
Voor de kinderen van de voedselbank zijn gelukkig veel mogelijkheden gecreëerd. Wij werken
samen met Stichting Jarige Job. Deze stichting voorziet elk jarig kind van een cadeau en een
pakket om een feestje te vieren op school of thuis. Dit was eerst voor kinderen van vier tot
twaalf jaar, maar nu van 0 tot 18 jaar. Ook komt er vanuit de kerk een aardigheidje om de grote
vakantie leuk te beginnen. Door de gemeente Diemen worden de kinderen ondersteund middels het Sportfonds. Daardoor kunnen kinderen van onze clientèle naar een sportclub of eventueel een fiets of andere grote wens vervullen. Natuurlijk vergeten wij Sint en Piet niet die elk
jaar trouw langskomen en onze kinderen met een presentje verblijden.

K WA L I T E I T

VA N D E

PAKKETTEN

Wij streven ernaar dat onze pakketten
een zekere kwaliteit hebben. Door ons
motto, geen verspilling, is het moeilijk
om hier vat op te hebben. We krijgen uit
Amsterdam wat er aangeleverd wordt en
over is vanuit bedrijven. Dit fluctueert in
kwaliteit. Gelukkig hebben we een eigen
voorraad, bijeen gebracht door bijvoorbeeld winkelacties. Daardoor kunnen wij
de inhoud van de pakketten behoorlijk
sturen. En het is voor ons belangrijk dat
juist de gezinnen met kinderen in ieder
geval niet alleen houdbare producten
voorgezet krijgen maar ook veel verse
groenten. En het is gelukkig wel een gegeven dat wij rijkelijk worden voorzien van
verse groenten. Aangevuld met alles wat
ons geschonken wordt, is dit een fantastisch pakket dat wij bieden.

LEEFTIJD
De leeftijd van de klanten wisselt enorm. Dat kunt u ook zien onder het kopje getallen. Het
valt op dat ouderen zich het minst vaak melden. Natuurlijk zijn er ouderen onder onze cliënten, maar toch komt het niet vaak voor dat een oudere zich meldt. Ook is het opvallend dat dit
wel toeneemt, net als juist in dit corona jaar de ZZP’er en de alleenstaande vrouwen. Dit kunnen jonge vrouwen met kinderen zijn maar ook alleenstaande vrouwen van middelbare leeftijd
en ouder.
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M A AT W E R K
Wij werken met landelijk vastgestelde criteria. Dat is wel zo duidelijk. Maar elk mens is er één
en regels zijn er om te buigen. Als er iemand aan klopt en deze persoon zit iets boven de norm,
kijken wij naar meer zaken zoals een schuldenlast, zijn er kinderen aanwezig enz. wij nemen
liever iemand aan die iets boven de norm zit, als dat wij deze persoon afwijzen en dan over een
half jaar terug komt met nog meer schulden of problematiek.

NETWERK
Voedselbank Diemen beschikt over een groot netwerk. Allereerst zijn wij het loket voor de
gemeenten Diemen en Ouder-Amstel. Omdat wij zo laagdrempelig zijn, is het voor eventuele
gegadigden geen grote stap om naar ons toe te komen. Als deze mensen nog niet in beeld zijn
bij de gemeenten is dit
een uitgelezen kans om
deze mensen in beeld
te krijgen en zodoende
een weg in te slaan naar
een oplossing voor de
problemen. De contacten met beide gemeenten zijn zeer goed te
noemen. Regelmatig is
er contact met de lokale hulpverlening. Wij
hebben maandelijks
een maatschappelijk
werkster van de Madi
in huis. Dit maakt de
lijntjes alleen maar korter. Als er iets nieuws wordt opgestart, worden onze klanten op de hoogte gesteld. Ook wordt
er duidelijk gecommuniceerd over welke verandering dan ook, de diverse hulpverleners verwijzen ook door.

OVERIGE

I N F O R M AT I E

Wij nemen ook kleding en speelgoed in ontvangst. Er is een kleine kledinghoek waar de klant
kleding kan uitzoeken. Vooral kinderkleding is erg in trek. Speelgoed nemen we ook aan. Alleen in november en december nemen we wat gas terug. Dan wordt er zoveel speelgoed aangeboden dat we het niet meer kwijt kunnen.
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Onze openingstijden zijn: maandag van tien tot twaalf uur, woensdag van tien tot twaalf uur,
vrijdag van tien tot vier uur en zaterdag van tien tot twaalf uur.
Zaterdag worden er nog pakketten verstrekt voor de cliënten die op vrijdagmiddag werken of
om een andere reden verhinderd zijn.

P R I VA C Y
Dit is voor ons van het grootste belang. Als er zich een nieuwe klant aanmeldt en de intake
wordt afgenomen, wordt eerst duidelijk gemaakt dat alles wat er besproken wordt niet naar wie
dan ook wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt alleen met toestemming van de desbetreﬀende client. Ook moet een client
toestemming geven voor zoiets als Jarige
Job. Zonder toestemming gebeurt er
niets. De vrijwilligers ondertekenen een
privacy verklaring.

ROB
Rob Beekvelt, een vrijwilliger van het eerste uur, is ons ontvallen op 19 april 2020.
Door een noodlottig ongeval waarbij hij
het leven verloor. Dit sloeg in als een
bom. Rob was een ontzettend fijne en betrouwbare man die altijd in was voor een
geintje. Zijn werkzaamheid kende geen
grenzen. Aan Rob hebben we een fantastisch mens verloren. Moge hij rusten in
vrede.

SUBSIDIE
Wij krijgen sinds jaar en dag subsidie van
de gemeente Diemen. Tien jaar geleden zijn wij een stichting geworden. Daardoor zijn wij een
rechtspersoon en zijn we in staat subsidie aan te vragen. We worden enorm gesteund door de
gemeente Diemen. Ons pand krijgen wij om niet. Het is een fantastisch pand. Ruim, schoon en
op een prachtige locatie. Sinds twee jaar ontvangen we structurele subsidie van de gemeente
Ouder-Amstel. Wij hebben namelijk veel klanten, afkomstig uit Ouder-Amstel. Deze groep clientèle geven wij sinds 2007 ook een pakket. Honger stopt niet bij gemeentelijke grenzen. We
zijn erg blij met beider subsidies.
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TOFFE TASJES
Zoals reeds eerder benoemd “de toﬀe tasjes”. Dit is een bijzonder concept. Daardoor ontvangen wij structureel elke maand een bijdrage aan onze voorraden. Voor de mensen die dit thuis
voor ons doen is dit een heel bevredigende samenwerking, naar eigen inzicht worden de tasjes
gevuld. Wij kijken niet naar de inhoud, iedereen doet dit naar draagkracht. Ook voor de kinderen van een gezin dat een tasje vult, is dit heel leuk, omdat de kinderen zicht krijgen in een
wereld die niet de hunne is.

UNIEKE

SOCIALE EVENEMENTEN

Helaas zijn veel van onze sociale evenementen niet doorgegaan. Wij mogen graag een evenementje opstarten voor onze klanten. Dit heeft ontzettend veel voordelen. De mensen vinden
het ontzettend gezellig
bij elkaar te komen, een
kopje koﬃe te drinken
en met elkaar iets leuks
te doen. Het enige evenement dat plaats heeft
gevonden is een ochtend
geweest die een particulier uit Duivendrecht
heeft bekostigd. Dit betrof een ochtend waar
een stylingbedrijf langs
kwam en onze klanten
een make-over aanbood.
Er werden kleuradviezen
gegeven en sjaals omgedaan zodat men kon zien
welke kleuren en make-up het best pasten. Dit werd enorm op prijs gesteld door de participanten. Onder de groep van onze klanten zit een hoop eenzaamheid. Het is voor ons een uitdaging
om dit te doorbreken en mensen te prikkelen contacten te gaan leggen.

V O E D S E LV E I L I G H E I D
We werken volgens de voedselveiligheid regels. Elk jaar worden wij getoetst. Dan krijgen wij
een groen brevet. Dit brevet heeft veel voordelen. De bedrijven, die ons voedsel schenken, weten dan dat er zorgvuldig met het voedsel en de goede naam van de leveranciers wordt omgegaan. We hebben een schoonmaakplan. De temperatuurlijsten worden wekelijks bijgehouden.
Er wordt gekeken naar de THT datum van elk product. De producten die worden uitgedeeld
doch koel moeten worden gehouden, worden vanuit de koelboxen uitgereikt. Er zijn vrijwilli-
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gers die wekelijks de Jumbo, de Picnic en de Hello Fresh bezoeken en voedsel meenemen. Ook
dit gebeurt met de grootste zorgvuldigheid.

WINKEL
Wij hebben een kleine winkel in ons pand. Deze winkel kan één keer in de mand worden bezocht. Dan mogen de mensen boodschappen uitzoeken ter waarde van 15 punten. Dit zijn artikelen die niet in een pakket zitten. Artikelen zoals tandpasta en wasmiddel, maandverband of
dierenvoedsel.
Dit is een uitgelezen kans om een keuze zelf te maken en met de punten te doen wat je zelf
wilt.
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ZAKELIJKE

I N F O R M AT I E

Kamer van Koophandel

34355278

RSIN

821153857

Adres

Landlust 1
1111 HP Diemen

Telefoon

06 8353 0472

IBAN

NL78 INGB 0004 8963 40
t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt 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.

Schenkingsovereenkomst

U kunt met ons ook een schenkingsovereenkomst afsluiten,
waardoor uw bijdrage volledig aftrekbaar wordt van de belasting. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester.

Website

www.voedselbank-diemen.nl

Bestuur

Gerda Smit, voorzitter
Heleen Eijking, aftredend secretaris
Niek van Westing, penningmeester
Bianca Kuisch, lid
Gert van Mansom, lid

Jaarverslag 2020

13

