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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen 2016 

I N L E I D I N G :
Het jaar 2016 was voor ons niet het gemakkelijkste jaar. We stonden voor veel veranderingen, 
waarvan we niet goed wisten hoe het allemaal zou uitpakken. Onze voedselbank is opgericht in 
2006. We zijn een hele lange tijd een officieel uitgiftepunt van Amsterdam geweest. Op een ge-
geven moment kwam daar een einde aan. De landelijke regels werden veranderd en we waren 
een aparte gemeente, geen stadsdeel van Amsterdam. Na wat gesprekken werd besloten een 
zelfstandige voedselbank te worden. Een stichting waren we al dus dat maakte het een stuk 
gemakkelijker. Met Amsterdam werd afgesproken dat we de maanden januari, februari en 
maart  2016 nog mee konden liften qua aanbod en vervoer. Toen stonden we er alleen voor. In 
die zin dat we natuurlijk nog steeds de bulk uit Amsterdam zouden ontvangen en het vervoer 
van en naar Amsterdam zouden we ook met Amsterdam kunnen regelen. Amsterdam is name-
lijk het distributiecentrum waaruit alle voedselbanken van Noord-Holland hun goederen be-
trekken. Het vervoer bleek heel duur te zijn, wij hebben gelukkig een andere vervoerder ge-
vonden. Ook het eigen autootje blijkt goud waard. We rijden nu elke vrijdag naar Amsterdam 
om te controleren of we wel krijgen wat ons toekomt. We betalen er nog steeds best een hoop 
geld voor. Helaas bleek de beloofde 70% van de bulk die we zouden krijgen ten opzichte van 
vroeger  maar 40% te zijn. Dit was een hele tegenslag,  want je wilt de klanten toch een be-
paalde kwaliteit bieden. Het heeft tot gevolg gehad dat we een stuk harder moeten werken om 
toch een aardig pakket te bieden. We schuimen nu de markt af en slaan toe wanneer er zich 
een mogelijkheid voordoet. Gelukkig hebben we heel veel lokale ondernemers die ons een 
warm hart toedragen, maar we kunnen er altijd meer gebruiken. Vooral vlees en zuivel blijkt 
schaars. De Kerstpakketten die vroeger gemeengoed 
waren, vielen af. Serve the City heeft een gerichte actie 
gehouden, aangevuld met fantastische producten van 
de Shell in Diemen Noord, zorgden ervoor dat dit toch 
gewoon door kon gaan ( 1 en 5).

Het zat er allang aan te komen maar verhuizen moesten 
we ook. De gemeente Diemen heeft het voormalige 
jongerencentrum voor ons dusdanig aangepast dat wij 
vanuit deze locatie voortaan onze klanten het pakket 
bieden. Waarover meer (2).

De voedselveiligheid is ook zo’n dingetje. Het oude 
pand was totaal niet geschikt om maar enigszins ver-
antwoord voedsel uit te delen als je de norm van nu 
aanhoudt. Met de uitgifte in ons nieuwe pand wilden 
we gelijk een goed begin maken. Het is een heel gedoe 
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om correct voedselveilig te werken maar ons streven is er wel naar, omdat bedrijven zich dan 
veilig genoeg voelen om niet houdbare producten zoals zuivel en vlees te bieden. Dat zien we 
dus heel graag (3)

We willen natuurlijk niet alleen gemopper laten horen want we hebben ook veel dingen waar 
we heel dankbaar voor zijn. Dat is de goede samenwerking met de gemeente Diemen en de op 
gang komende samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel (4). De scholen, instellingen en 
kerken die altijd aan ons denken (4). Dit is iets wat enorm positief werkt. De vrijwilligers die 
jaar en dag hun steentje bijdragen. Maar nieuw bloed kunnen we altijd gebruiken. Juist door 
het toenemen van de bedrijvigheid moet je niet altijd dezelfde personen belasten want dan is 
de fut er gauw uit. We zijn dus naarstig op zoek naar sterke mannen en vrouwen die het hart op 
de goede plek hebben. Diemen voor Elkaar is hier een goed medium voor. Maar mond tot 
mond doet het ook goed. Maatschappelijke stagiaires zijn er ook genoeg voorhanden maar he-
laas voor niet al te lang. Kortom, er is werk aan de winkel. Want helaas stijgt het aantal klanten 
gestadig. 

 

1. De verzelfstandiging
In 2015 werd er in Amsterdam voor het eerst over gesproken. Dit door de veranderende lande-
lijke regels. Diemen hoort niet bij Amsterdam, het is een aparte gemeente en moest eigenlijk 
maar zelf de eigen broek op gaan houden. Dit kwam hard aan, niet alleen omdat het altijd als 
een trein gewerkt heeft, maar ook omdat de warme band die wij hadden abrupt werd doorge-
sneden. Voorgesteld werd wel onze stichting op te heffen, de gelden naar Amsterdam over te 
maken. Dan zouden we wel mogen blijven meespelen, maar we waren bang onze eigen identi-
teit te verliezen. Het geen uitmondde in de verzelfstandiging. We werden een voedselbank, de 
Voedselbank Diemen. Lid van Voedselbanken Nederland.  Het ging een stevige duit kosten, 
alleen het vervoer al. We hebben moeten improviseren om de prijs schappelijk te kunnen hou-
den. De aanloop was moeizaam, maar uiteindelijk vond iedereen zijn/haar draai. We proberen 
nu zo veel als mogelijk is voedsel te betrekken vanuit het weghalen van producten uit winkels 
die aan de THT zitten. De winkelacties zijn verdiept en zo nu en dan kunnen we een winkel 
leegmaken omdat deze verbouwd gaat worden. Dat zijn mooie dingen, daar kunnen we weken 
op teren als we het zorgvuldig aanpakken. Klein minpuntje is dat de gemeente Amsterdam haar 
milieuregels heeft aangescherpt waardoor wij een andere auto moeten vinden. Deze dieselauto 
is te oud om Amsterdam in te mogen.

2. De Verhuizing
Vanaf het moment dat wij het pand op de Verrijn Stuartweg 3 betrokken, wisten wij dat wij er-
uit moesten als het de gemeente Diemen beliefde. Het stond voor veel geld in de boeken en als 
het verkocht kon worden, werd het verkocht. Terecht. Al met al hebben we er zo’n dikke negen 
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jaar vertoefd. Zeer naar onze tevredenheid. Oké , het kon schoner en warmer, maar het was 
privaat en gezellig. En wat een ruimte! Dit gebouw kregen wij op basis van om niet, dus hebben 
we nooit huur betaald. Fantastisch!

Op zekere dag werden we benaderd om eens een kijkje te gaan nemen in de Diemer Factory. 
Het voormalige jeugdhonk stond al een tijdje leeg en ook dit gebouw drukte op de gemeente-
lijke lasten. Het werd door ons veel te klein bevonden. Met het oog op de toekomst moesten 
we wel meer ruimte krijgen dan dit. We gingen rond de tafel en de gemeente heeft heel goed 
naar ons geluisterd. Hulde aan degenen die onze wensen vertaalden naar een werkbaar plan. 
Uiteindelijk zijn we er in ruimte niet heel veel op achteruit gegaan. De gemeenteraad gaf een 
klap op de kosten die het geheel met zich mee zou brengen en de (aan)bouw kon beginnen. Dit 
heeft wel even geduurd. Uiteindelijk kregen we de sleutel van ons nieuwe pand op 11 augustus 
2016. Ja, en dan verhuizen…….. 

Gelukkig hadden de dames Ingrid en Soraya het voorwerk gedaan en het voorzetje gegeven.  
Onmisbaar zijn geweest Dirk, Cynthia en Mark en Lamyai. Deze mensen hebben het voor el-
kaar gekregen in slechts twee weken over te gaan. Het eerste pakket werd vanuit de nieuwe lo-
katie uitgedeeld op 26 augustus. Ongelooflijk! Toen we voor de grote klus stonden wisten we 
niet goed hoe we het zouden kunnen aanpakken. Met man en macht is er gewerkt om voor 1 
september over te gaan. En het is gelukt. Met veel plezier geven we nu de pakketten uit op de 
Landlust 1, omgetoverd tot Food Factory. 
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3. Voedselveiligheid
Het basisprincipe van een functionerende voedselbank is: het voedsel dat door de maatschap-
pij ongeschikt wordt bevonden ter consumptie en vernietigd,  dient te worden gegeven aan 
personen die niets hebben. Dat staat in onze statuten. Dus toen wij begonnen in 2006 werd er 
echt niet gekeken naar voedselveiligheid. Niet dat we zo maar van alles gaven dat niet door de 
beugel kon, we hielden zeker rekening met de THT data, maar nu is er een hele regeling voor 
voedselbanken. We moeten functioneren volgens het handboek voedselveiligheid. Dit is niet 
zomaar bedacht. We werden geconfronteerd met een groeiend aantal gebruikers van voedsel-
banken. Deze stijging heeft tot gevolg gehad dat er meer gezocht  moest worden  om deze be-
hoefte te vervullen. Leveranciers willen niet graag en slechte naam krijgen dus werden er voor-
waarden gesteld. De leveranciers moeten garanties krijgen, dat het voedsel dat zij niet meer 
kunnen verkopen en aan de voedselbank schenken, volgens de regels van de voedselveiligheid  
aan de klanten wordt gegeven. Elke voedselbank wordt geacht een groen brevet te hebben. 
Hier werken wij hard aan. Het oude pand was niet geschikt maar het nieuw pand voldoet aan 
alle eisen. Het is alleen wel een hoop extra werk. Denk maar aan het etiketteren van diepvries 
voedsel, het bijhouden van schoonmaaklijsten, het temperaturen van het voedsel bij afhalen, 
aankomen en weggeven. We zoeken nog een coördinator voor deze klus. Maar al met al zal het 
hopelijk de vruchten afwerpen en kunnen wij de klanten meer goede gezonde producten bie-
den. In augustus is er een nul-meeting geweest in het oude pand en zelfs toen was de score niet 
al te slecht. Dus het gaat zeker lukken in het nieuwe pand.

4. Scholen, kerken en instanties
In 2016 hebben we heel veel hulp gehad vanuit de scholen, kerken en andere instellingen. Niet 
dat we daar ooit over hebben moeten klagen, maar nu we zo veel minder kregen vanuit Am-
sterdam was dit echt een geschenk vanuit de hemel. Er is een goed contact met de Rotary van 
Diemen, de scholen uit Diemen en Ouder-Amstel hielden regelmatig voedselacties en andere 
acties voor ons. Er werd een flink aantal Plus dozen bij elkaar gebracht door de A. Bekema 
school in Duivendrecht. Judo Fritz, onze onvolprezen judo vereniging heeft middels een judo-
wedstrijd Sinterklaascadeaus bij elkaar gebracht. We krijgen regelmatig goederen vanuit de AH 
in Muiden en de AH in de Jan van Galenstraat. Onze eigen AH is kind aan huis bij ons en met 
de Jumbo in zuid en de Plus in Duivendrecht zijn afspraken gemaakt dat we elke donderdag-
avond de THT goederen weg mogen halen om vrijdag uit te  kunnen delen. Nieuw is de Buurt-
boer die we op vrijdag bezoeken. Zodoende is er extra veel beleg en verse groente. Serve the 
City heeft een lesprogramma ontwikkeld waar wij een kleine rol in spelen. Het thema armoede 
wordt behandeld. Elk jaar komt er een klas een kijkje nemen en de leerlingen steken de handen 
uit de mouwen. De St. Urbanuskerken zijn van onschatbare waarde en ook de St. Petrus Ban-
denkerk zorgt voor vakantiepakketten voor de schoolgaande kinderen. Een enorme opsteker 
was de 3000 euro die wij kregen van de Lions in Diemen. Deze club heeft een bridge drive ge-
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organiseerd waarvan de opbrengst ten goede kwam aan onze voedselbank, wij hebben hier een 
koelcel van gekocht. De Lions koelcel. Weer een stapje dichterbij ons groene brevet.

5. Bedrijven
Er is een goed contact met de lokale middenstand. Zoals eerder genoemd de Plus, de Jumbo, 
de AH. Maar ook Hello Fresh , Nielson Company en Pantar. Het zou best nog beter kunnen 
maar we vertrouwen er op dat men altijd de weg wel naar ons vindt. We zijn echt blij met alles. 
Zeker als er een bepaalde continuïteit uit voortvloeit. Een speciale kanttekening voor Holland 
Optical Company, dit bedrijf leverde brillen voor de brildragende kinderen van twaalf tot acht-
tien jaar. Een fantastisch gebaar. 

6. De “Vul Mij” doosjes
Dit is een nieuwe manier om mensen te enthousiasmeren een bijdrage te leveren aan het ver-
werven van voedsel. Een doosje kan maandelijks gevuld worden met levensmiddelen. Iedereen 
is er vrij in hoe, als een maand niet gaat, dan niet. Dit is een redelijk succes gebleken. Natuur-
lijk hopen wij dat het zich als een olievlek verbreidt maar de eerste abonnees zijn in 2016 als de 
slag gegaan. Het is heel laagdrempelig maar de mensen, die het maandelijks doen, hebben toch 
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het idee structureel een bijdrage te leveren. Als er een winkelactie wordt gehouden is vaak de 
vraag: ’wanneer staan jullie weer”? Met zo’n doosje kan je zelf bepalen hoe ver je wilt gaan en 
hoe vaak. Wij hopen dat dit een groot succes gaat worden. Het is ook leuk voor jubilea of be-
drijven die iets bijzonders willen doen.

7. De vrijwilligers
Wij zouden nergens zijn zonder onze vrijwilligers. Nico, die elke donderdag naar de Jumbo gaat 
en Ingrid die elke vrijdag naar de Plus rijdt. En Cynthia, die elke vrijdag naar Amsterdam rijdt. 
Zo draagt iedereen op zijn of haar manier een steentje bij aan het goed functioneren van onze 
organisatie. Het zijn er teveel om op te noemen. Maar dat doen we wel. Voor iedereen een per-
soonlijk woord zou wel het minste zijn dat zij verdienen,  maar daar beginnen we maar niet aan. 
Heel veel dank allemaal.

8. De cliënten ochtenden
Het hadden er wat mij betreft meer mogen zijn maar het is gewoon een druk jaar geweest. Dus 
dit soort leuke en zinnige ochtenden zijn er vaak bij in geschoten. Gelukkig is er wel een paas-
eieren workshop geweest en met de Kerst hebben we Kerstballen gedecoreerd. Maar het moet 
vaker omdat je elkaar vanuit een andere kant leert kennen. En dat is vaak van onschatbare 
waarde.
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9. De subsidie aanvragen
Het subsidie bedrag van Diemen is wel wat gestegen door onze oplopende kosten. Het gebouw 
op Landlust krijgen wij nog steeds om niet. Aan de gemeente Ouder-Amstel is nu ook een 
structurele bijdrage gevraagd omdat het aantal klanten vanuit deze gemeente aanmerkelijk 
stijgt. In 2016 hebben we een toezegging ontvangen voor een waarderingssubsidie van 1500 
euro. Dit is een attent gebaar maar dekt toch niet helemaal de lading. Wij zullen er voor blijven 
gaan dat Ouder-Amstel in deze ook haar verantwoordelijkheid gaat nemen. 
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Financiën 

I N K O M S T E N  E N  U I T G A V E N  I N  2 0 1 6
Hieronder treft u het overzicht aan van alle inkomsten en uitgaven van de Voedselbank over 
het jaar 2016. De inkomsten en uitgaven zijn afgezet tegen de begrote bedragen. De uitgave 
zijn € 4.924,17 hoger dan de inkomsten.

Er zijn opmerkelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting:

• De uitgaven voor voedselproducten en andere producten tbv clienten hebben we ondanks 
een mindere aanvoer vanuit de centrale loods beperkt weten te houden

• De kosten voor het transport vanuit de centrale loods is wel geheel voor eigen rekening ge-
komen; daar was ten tijde van het opstellen van de begroting in maart 2015 nog geen rekening 
mee gehouden

• Voor de verhuizing naar het nieuwe pand hebben we extra uitgaven aan materiaal moeten 
maken. Dit betreft koelboxen, stellingen,  stofzuiger, sloten, etc. Door een gift van € 3.000,- 
van de Lions in Ouderkerk hadden we ook de mogelijkheid om een koelcel aan te schaffen. 
Voor deze aanschaf hebben we zelf ruim € 500,- moeten bijleggen.

• Omdat de gift van de Lions in 2016 nog niet bijgeschreven was lijkt het einde boekjaar tekort 
aanzienlijk groter dan het in werkelijkheid was. Het tegoed is inmiddels ontvangen.

Inkomsten Begroot 2016 Uitgaven Begroot 2016

subsidie € 6.250,00 € 6.808,00 basispakketten € 1.000,00 € 1.196,00

giften € 4.000,00 € 5.291,58 voedselprodukten € 3.000,00 € 309,25

activiteiten € 200,00 transport € 200,00 € 5.447,84

rente € 43,61 produkten tbv 
clienten € 2.000,00 € 538,16

overige inkomsten € 200,00 produkten tbv winkel € 1.800,00 € 2.018,72
materiaal 
voedselbank € 1.000,00 € 4.912,13

telefoon en internet € 500,00 € 292,51
admin, druk, papier, 
PR € 500,00 € 752,42

attenties € 450,00 € 494,28

overige uitgaven € 1.306,05

€ 10.450,00 € 12.343,19 € 10.450,00 € 17.267,36
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B E Z I T T I N G E N

Het tekort (€ 4.924,17) is verwerkt in de balans van Voedselbank Diemen. 

Zoals hierboven vermeld is € 3.000,00 als tegoed op de balans gezet; dit bedrag was toegezegd 
voor de aanschaf van de koelcel en is inmiddels (in boekjaar 2016) ontvangen.

De reserves voor verhuizing en aansluiting bij de regio zijn afgeschreven, omdat deze activitei-
ten zijn afgerond. De reserve voor opleidingen is in het verleden gemaakt om het Maatjes pro-
ject te kunnen bekostigen. Dit project loopt niet meer.

Daarentegen is de winkel een groot succes en reserveren we € 200,- per maand (was € 150,-) 
om de voorraad op peil te houden. Ook voor de themaochtenden willen we graag wat geld op-
zij zetten. Het fonds bijzondere noden is helaas gebleken een noodzakelijke reserve te zijn om 
clienten in uitzonderlijke situaties bij te kunnen staan.

Activa 2015 2016 Passiva 2015 2016

ING betaalrekening € 1.659,41 € 1.123,71 eigen vermogen € 7.948,09 € 7.673,92

ING spaarrekening € 12.374,40 € 7.818,01 reservering 
verhuizing € 3.000,00

contanten 
penningmeester € 272,95 € 472,95 reservering 

opleidingen € 1.000,00

kleine kas 
voedselbank € 11,71 € 167,50 reservering 

winkelvoorraad € 1.800,00 € 2.400,00

kas winkel € 229,62 € 41,75 kinderfonds € 300,00 € 300,00
tegoed Lions 
Ouderkerk

€ 3.000,00 fonds bijzondere 
noden € 1.500,00

aansluiting regiopunt € 500,00
reservering 
themaochtenden € 750,00

€ 14.548,09 € 12.623,92 € 14.548,09 € 12.623,92
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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. 2016 31 dec. 2016
Huishoudens 62 68

Personen 164 185

Kinderen
< 18

64 69

Kinderen
>= 18

24 31

Alleenstaanden 21 22

Eenouder gezinnen 27 29

Gezinnen 13 14

Stellen 1 3

Geslacht aanvrager
Man

19 25

Geslacht aanvrager
Vrouw

43 43

Leeftijd aanvrager
< 30

2 4

Leeftijd aanvrager
=> 30 < 50

31 34

Leeftijd aanvrager
=> 50 < 65

17 15

Leeftijd aanvrager
> 65

12 15
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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 
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 
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 Am-

stel 
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 
Aafje 
Aza 
Bertus 
Bianca 
Brigitte 
Brody 
Cynthia 
Dirk 
Frits 
Gerda 
Gert 
Heleen 
Ingrid 
Jan 
Jerry 
Jessica 
Joop 
Jos 
Lamyai 
Marissa 
Mark 
Mieke 
Niek 
Nico 
Paul 
Rob 
Rudolf 
Sandra 
Soraya 
Sylvia 
Wim 
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Gegevens 

Kamer van Koophandel 
34355278

Adres 
Landlust 1, 1111 HP  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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