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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen 2018 

A L G E M E E N
In dit jaarverslag hopen wij een beeld te schetsen van wat er echt speelt in onze voedselbank. 
Niet een opsomming van feiten maar het reilen en zeilen achter de schermen van de voedsel-
bank.

Wij zijn gestart in 2006 met een klanten aantal van 3 stuks. De week daarop waren het er al 
vijftien. We voorzagen helaas duidelijk in een behoefte. In 2010 zijn wij een stichting geworden 
om aan onze verplichtingen te voldoen aan Amsterdam. Wij waren in die tijd een uitgiftepunt 
van Amsterdam en vlogen mee onder de vleugels van Amsterdam. Dit is veranderd in 2016, wij 
werden een zelfstandige voedselbank. Dit jaar verhuisden wij ook naar onze nieuwe locatie. 
Landlust 1, het voormalige jongerencentrum Diemer Factory, dat voor ons is verbouwd.

Wij zijn dus Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen, aangesloten bij de Federatie Voedsel-
banken Nederland.

Onze voorraad betrekken wij van diverse leveranciers. Elke vrijdag komt er een auto uit Am-
sterdam met de bulk die wij krijgen uit de voorraden van het distributiepunt. Deze bulk wordt 
wekelijks in de kratten gedaan. Deze kratten zijn reeds gedeeltelijk gevuld met artikelen die wij 
zelf hebben verzameld. Wij werken met rode en blauwe kratten. Rood voor de alleenstaanden 
en blauw voor de meerpersoonshuishoudens. 

Onze voorraad wordt verkregen door winkelacties die wij zelf houden of die organisaties voor 
ons doen. Het is voor een bedrijf heel interessant uit hoofde van maatschappelijke betrokken-
heid iets te doen voor de samen-
leving. Dan volgt er een winkel-
actie, gevoerd door de employ-
ees van het desbetreffende be-
drijf. Vele plaatselijke onderne-
mers weten ons te vinden als het 
gaat om producten die tegen de 
THT datum aanzitten. AH, 
Jumbo, Shell, Esso en Plusmarkt 
in Duivendrecht om een voor-
beeld te geven. Maar ook vanuit 
andere gemeenten komt er wel 
eens een belletje dat er zaken 
opgehaald kunnen worden. In 
dit geval wil ik  de samenwer-
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king met Jumbo naar voren halen. Met dit bedrijf hebben wij een afspraak lopen dat, als de 
producten naar de maatstaven van Jumbo niet meer verkocht mogen worden, men het bij de 
winkel uit de schappen haalt, er een sticker op plakt en in een speciale diepvries doet. Deze 
diepvries wordt door een vrijwilliger van de Voedselbank geleegd op de woensdag en de don-
derdag en naar ons pand gebracht waar het ook weer in de diepvries geplaatst wordt. De stic-
ker verzekert ons er van dat het na invriezen twee maanden bewaard kan worden. 

De voedselveiligheid is voor ons heel belangrijk. Maar daarover straks meer.

De Vul-mij doosjes zijn voor onze organisatie heel belangrijk. Deze specifieke doosjes kunnen 
thuis gevuld worden met houdbare producten. De inwoners die dit doen, vullen deze doosjes 
naar eigen kunnen en portemonnee. Zodoende blijft dit een structurele aanvulling op onze 
voorraad. Dit project loopt lekker, maar kan altijd beter. Als u geïnteresseerd bent?

In ons pand hebben wij een kleine 
winkel. Iedere eerste vrijdag van de 
maand, mogen onze klanten voor tien 
punten producten uitkiezen. Deze 
producten zijn hoofdzakelijk produc-
ten die niet zo gauw in een pakket ver-
schijnen. Zoals bij voorbeeld wasmid-
del, wasverzachter en andere lichaams-
verzorgingsproducten. 

Elke vrijdag geven wij tussen twee en 
vier uur de gevulde kratten uit, dit 
wordt gedaan door dezelfde vrijwilli-
gers die de kratten hebben gevuld. Als 

clienten verhinderd zijn, wordt men geacht dit te melden. Zo niet, kan men na twee keer dit 
niet gedaan te hebben, worden uitgeschreven. Er is een mogelijkheid gecreëerd om het pakket 
zaterdag op te komen halen als men vrijdags verhinderd is door bijvoorbeeld een afspraak of 
werk.

We werken Arbo conform en volgens de regels van voedselveiligheid. Wij hebben het groene 
brevet gehaald in 2017. Het is voor ons heel belangrijk een gezond pakket samen te stellen. Dit 
lukt tegenwoordig beter dan voorheen. We krijgen heel veel van de leveranciers die hun pro-
ducten voor de THT datum verwijderen. Dit zorgt ervoor dat we meer gezondere producten 
kunnen bieden.

Niet alleen een goed pakket is belangrijk, ook de verwijzingen naar andere hulpverleners zijn 
zeer belangrijk. De relatie tussen ons en het hulpverleningsnetwerk is goed te noemen. Iedere 
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eerste vrijdag van de maand is er een sociaal raadsman aanwezig die onze klanten met goede 
adviezen en daadwerkelijke hulp bijstaat.

D E  V R I J W I L L I G E R S
Wij hebben vrijwilligers die ons al vanaf 
het begin bijstaan. Het is heel prettig om 
te weten dat deze vrijwilligers zo lang 
aanwezig zijn omdat de sfeer prettig is. 
We werken met klantvrijwilligers, vrijwil-
ligers vanuit de eigen gemeente, stagiaires 
vanuit school en vrijwilligers vanuit Die-
men Werkt en taalondersteuning. Deze 
vrijwilligers komen gelijktijdig hun taal-
ontwikkeling stimuleren. 

De intakevrijwilligers zijn de vrijwilligers 
die met de klanten in gesprek gaan als 
men voor het eerst aanspraak wil maken 
op een voedselpakket. Men kijkt naar het 
inkomen en het uitgavepatroon en houdt 
deze informatie tegen de criteria aan die 
wij als voedselbank hanteren. Dit wordt 
in een computerprogramma ingevoerd en 
met een druk op de knop weet men waar 
men aan toe is. Soms is het voor mensen heel moeilijk te verkroppen dat men op papier niet in 
aanmerking komt voor een pakket. Ook de klanten die bij ons geregistreerd zijn worden re-
gelmatig getoetst op de criteria. Privacy is heel belangrijk. Wij hebben een privacy beleid.

O N Z E  W I N K E L
De winkel is heel belangrijk voor ons. We zijn in 2014 begonnen met de winkelformule. Vanuit 
de Diemense bevolking kregen wij heel veel geld giften en wij besloten dit om te zetten in 
praktische hulp. De winkel voorziet in een behoefte. Men kan naar eigen keuze het pakket 
aanvullen. Dit is zeker een goede aanvulling op het pakket. Het wekelijkse pakket bestaat 
voornamelijk uit voedingsmiddelen en als men dan een maal per maand uit de winkel voor tien 
punten producten kan kiezen is dit zeker een fijne oplossing. Maandelijks kopen wij de artike-
len aan en de vrijwilligers zorgen ervoor dat het winkeltje er tiptop uitziet.

Ook hebben we een kleine hoek met tweedehands kleding. Deze hoek is zeer bescheiden ten 
opzichte van onze vorige locatie maar blijkt toch nog steeds broodnodig te zijn. We nemen dus 
tweedehandskleding aan maar het liefst hebben we kinderkleding.
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D E  W I N K E L A C T I E S
Onze voorraad houden we in stand met winkelacties. Zeker met de kerst houden we een actie, 
want dit levert enorm veel op. Als wij het zelf niet doen zijn er andere stichtingen, scholen, 
kerken en bedrijven die dit voor ons doen. Het is heel belangrijk een goed voorraad te hebben, 
deze voorraad wordt gesorteerd en op datum bewaard. Vanuit deze voorraad vullen we de krat-
ten. Vaak worden we benaderd door bedrijven die graag iets voor ons willen betekenen. Het is 
natuurlijk het mooist als dit op een structurele basis gebeurt. We hebben toch wel onze adres-
jes waar we vaker dan eenmalig langs kunnen komen. En scholen zijn heel vindingrijk om het 
onderwerp armoede onder de aandacht te brengen.

O N Z E  K L A N T E N
Zoals gezegd begonnen we in 2006 met drie klanten. Dit zijn geen drie personen maar achter 
elke naam bevindt zich een gezin. Natuurlijk niet alleen gezinnen. Ook zijn er veel alleenstaan-
den klant van de voedselbank. In de loop der jaren hebben we veel mensen kunnen helpen. En 
in de loop der jaren is het beeld van een voedselbank klant veranderd. In het begin zagen we 
veel mensen die het moeilijk hadden. Toch was er een gerede kans om gewoon uit te stromen. 
Men hanteerde toen de stelling van 25 % stroomt sowieso uit, 25% met een beetje moeite en de 
laatste 50% zou wel eens kunnen blijven hangen. Deze grove schets sneed wel hout, de meeste 
mensen stroomden uit. Maar het lijkt de laatste jaren wel steeds moeilijker te worden om uit te 
stromen. De klanten die zich nu aanmelden of aangemeld worden hebben meestal ontzettend 
veel problemen. De multi-probleem gezinnen. Waar deze personen de boot gemist hebben, 

geen idee. Maar het gebeurt steeds vaker. Ook 
zien wij steeds meer personen die zich reeds in 
een traject bevinden van budgetbeheer, leefgeld 
of de WSNP. Op zich natuurlijk een goede ont-
wikkeling, maar voor deze mensen ontzettend 
moeilijk uit te zitten. Sommigen kiezen zelfs 
voor een beheer terwijl dit niet strikt noodzake-
lijk is. Maar dit ter bescherming van zichzelf. Wij 
zijn ontzettend blij als een klant de WSNP met 
goed gevolg heeft afgerond. Dat is een ontzet-
tende prestatie. Her is wel jammer dat er daarna 
niets meer is. Het zou van grote toegevoegde 
waarde zijn als er regelmatig contact was omdat 
men eventueel weer kan vervallen in een oud pa-
troon. Dat zien we helaas ook gebeuren. De 
klanten die we na enkele jaren weer terug zien.

Dit heet de zogenaamde draaideurklant. Ik gooi 
nu wel allerlei termen in de rondte maar ik zal 
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eert even uitleggen waar bijvoorbeeld de WSNP voor staat. Dit staat voor Wet Schulden Na-
tuurlijke Personen. Als er zoveel schulden worden gemaakt dat dit bijna niet meer voor een 
mens is op te brengen deze schulden te vereffenen, zal een rechter uitspraak doen deze schul-
den te saneren. Alle schuldeisers worden verzocht genoegen te nemen met een gedeelte van het 
verschuldigde bedrag. Als daar consensus over is en elke schuldeiser denkt: ”fijn, dan krijg ik in 
ieder geval nog wat” wordt er een gerechtelijke uitspraak gedaan waar de schuldenaar zich 
strikt aan moet houden. Dit betekent in de praktijk dat er drie jaar lang wekelijks leefgeld 
wordt gegeven. Dit is absoluut geen vetpot en er mogen absoluut geen nieuwe schulden wor-
den gemaakt, anders is de deal gelijk over!

Wij zien helaas veel beunhazen onder de bewindvoerders. Iedereen kan zich uitroepen tot be-
windvoerder. Wij zouden hier graag verandering in zien.

D E  K I N D E R E N
Wij proberen zo veel als mogelijk de kinderen iets extra’s mee te geven. Heel veel kinderen in 
Nederland groeien op onder de armoedegrens. En zeker in deze tijd is het moeilijk voor deze 
kinderen gewoon mee te kunnen draaien. Gemeentelijk zijn er gelukkig veel voorzieningen en 
wij zullen de ouders en hun kinderen zo goed mogelijk wegwijs maken. Maar er is een lieve Sin-
terklaas die ook weer in 2018 een fantastisch aanbod van cadeaus heeft gebracht. De diaconie 
van de St. Petrusbanden die ook dit jaar weer een vakantiebon heeft gegeven. De kinderopvang 
in Ouderkerk die kinderen werkstukjes met de Kerst heeft laten verkopen en voor het ver-
diende geld schoolspullen voor onze kinderen heeft aangeschaft. De fenomenale stichting Jari-
ge Job die elk jarig kind van een verjaardag pakket voorziet, zodat er thuis een feestje kan wor-
den gegeven of op school als men daar voor kiest. Stichting Kinder zwerfboek die voor ons 
Kinder zwerfstation elke keer weer nieuwe boeken levert. Theater de Omval die ons van kaar-
ten voorziet als er een kindervoorstelling is. En de gemeente Diemen die er voor zorgt dat elk 
kind mee kan doen aan de Kinder Zomer Spelen. 

U I T G E L I C H T
Heel veel kerstpakketten gekregen! 
Dit is heel fijn ter aanvulling van onze 
voorraad. Bedrijven die na de feestda-
gen kerstpakketten over hebben en 
deze aan ons doneren en particulieren 
die het belangrijker vinden hun pak-
ket te geven aan mensen die het niet 
zo breed hebben.

De Pluspakketten werden in grote 
getale geleverd door de inzamelings-
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actie van de basisschool in Ouder-Amstel en de Urba-
nus kerk.

Het afscheid van Ouder-Amstel wethouder Jacqueline 
de Maa heeft ons een donatie opgeleverd. Zij droeg ons 
een warm hart toe en heeft tijdens haar termijn als 
wethouder sociale zaken tevens een aanmoedigingssub-
sidie gegeven.

De brandweer van Diemen organiseerde een actie ter 
brandbeveiliging. Zij stonden een dagdeel bij ons pand 
en gaven onze klanten voorlichting mbt brandbeveili-
ging. Men kon een persoonlijke afspraak maken om een 
huisbezoek te initiëren en de benodigde apparatuur te 
laten installeren. Een groot succes. De brandweer pro-
beert dit zo breed mogelijk te trekken naar andere ge-
meenten toe.

We hebben een website en Facebook. Daar proberen we 
zo veel mogelijk actuele en leuke ontwikkelingen te 
plaatsen die ik mogelijkerwijs hier niet heb vermeld. Ik 
houd zo veel mogelijk bij in de agenda, maar Facebook 
blijkt toch een makkelijker medium als het gaat om hap-
snap info te bieden. Want er gebeurt nogal wat in een 
jaar. Gelukkig meestal positief.

Mensen dragen ons nog steeds na zoveel jaren een warm 
hart toe. En dit is van onschatbare waarde.
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Financiën 

Het vervoer van de basispakketten wordt verzorgd door Forel logistiek, een bedrijf dat zeer 
begaan is bij de Voedselbank. Bij ditzelfde bedrijf leasen we, voor een bijzonder laag bedrag, 
een bus voor het eigen vervoer van voedsel of ander materiaal voor de voedselbank.

I N K O M S T E N  E N  U I T G A V E N

Inkomsten Begroting 2018 Gerealiseerd 2018 Begroting 2019

subsidie Diemen € 7.700,00 € 7.700,00 € 7.200,00

subsidie Ouder Amstel € 3.650,00 € 2.700,00

Voedselbanken Nederland € 1.000,00 € 1.000,00

giften € 4.000,00 € 7.156,56 € 4.000,00

rente € 50,00

€ 15.400,00 € 15.856,56 € 14.900,00

Uitgaven Begroting 2018 Gerealiseerd 2018 Begroting 2019

basispakketten € 1.200,00 € 669,00 € 1.400,00

voedselprodukten € 800,00 € 10,00 € 1.000,00

transport € 5.900,00 € 5.595,88 € 5.600,00

produkten tbv clienten € 750,00 € 0,00 € 750,00

produkten tbv winkel € 2.400,00 € 2.381,15 € 2.400,00

materiaal voedselbank € 1.500,00 € 599,45 € 1.500,00

voedselveiligheid € 350,00 € 663,35 € 250,00

telefoon en internet € 500,00 € 397,84 € 500,00

admin, druk, papier, PR € 750,00 € 514,49 € 500,00

themaochtenden € 750,00 € 0,00 € 500,00

attenties € 500,00 € 879,26 € 500,00

overige uitgaven € 235,20

€ 15.400,00 € 11.945,62 € 14.900,00
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Er is een positief saldo tussen gerealiseerde inkomsten en uitgaven van € 3.910,94.

B E Z I T T I N G E N  E N  M I D D E L E N

De basispakketten van 2018 zijn nog niet volledig in rekening gebracht. De rekening voor het 
tweede half jaar is nog niet ontvangen. Vandaar de post openstaande debiteuren van € 700,-.
We zijn in 2018 begonnen met het sparen voor een uitstapje met alle clienten. Hiervoor willen 
we de komende 3 jaar ieder jaar € 3000,- opzij zetten.

Activa Begin saldo Eind saldo Verschil

ING betaalrekening € 1.016,30 € 1.999,04 € 982,74

ING spaarrekening € 14.023,99 € 17.023,99 € 3.000,00

kleine kas voedselbank € 197,62 € 83,97 -€ 113,65

kas winkel € 301,65 € 343,50 € 41,85

€ 15.539,56 € 19.450,50 € 3.910,94

Passiva Begin saldo Eind saldo Voorstel 2019

openstaande debiteuren € 975,00 € 700,00 € 700,00

reserve winkelvoorraad € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00

kinderfonds € 300,00 € 300,00 € 300,00

fonds bijzondere noden € 1.500,00 € 1.349,80 € 1.500,00

reserve themaochtenden € 750,00 € 750,00 € 750,00

reserve uitstapje € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00

eigen vermogen € 9.614,56 € 10.950,70 € 10.800,50

€ 15.539,56 € 19.450,50 € 19.450,50
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Cliënten 

I N F O R M A T I E  C L I Ë N T E N B E S T A N D

Gegevens personen die gebruik maken van Voedselbank Diemen 

1 jan. 2018 31 dec. 2018
Huishoudens 65 59

Personen 181 164

Kinderen 
< 18

81 75

Kinderen
>= 18

23 20

Alleenstaanden 19 19

Eenouder gezinnen 34 30

Gezinnen 10 10

Stellen 2 0

Geslacht aanvrager
Man

20 18

Geslacht aanvrager
Vrouw

45 41

Leeftijd aanvrager
< 30

2 4

Leeftijd aanvrager
=> 30 < 50

41 36

Leeftijd aanvrager
=> 50 < 65

12 11

Leeftijd aanvrager
> 65

10 8
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Sponsors 
Gemeente Diemen
Speciaalbakkerij Nol Bertram, Heemstede
Verwijk’s gebakkraam
Albert Heijn, Diemen
Albert Heijn, Jan van Galenstaat
Albert Heijn, Weesperstaat
Albert Heijn, Gerrit van der Veenstraat
Jumbo Diemen, Kruidenhof
Plus markt Wagner, Duivendrecht
TOF Diemen
de Buurtboer
Koninklijke Saan
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
Endang
Frits
Gerda
Gert
Heleen
Iris
Jack
Jamil
Jerry
Jessica
Lamyai
Manon
Marissa
Mark
Niek
Nico
Patricia
Rob
Soraya
Wil
Wim
Douchen
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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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