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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen 2021 

A L G E M E E N
Het jaar 2021 is voor ons een jubileum jaar geweest. Onze voedselbank is opgericht op 6 okto-
ber 2006, dus vierden wij ons 15-jarig jubileum in 2021. Wij hebben hier aandacht aan gegeven 
middels een bescheiden feestje. En onze klanten verrast met een bon en een loterij.

Hoe je het ook wendt of keert, een 15-jarig bestaan van een voedselbank zou eigenlijk niet no-
dig moeten zijn. Een rijk land als Nederland met al haar voorzieningen had hier allang een op-
lossing voor moeten vinden. Toch lijkt het er steeds meer op dat een voedselbank beschouwd 
wordt als een algemene voorziening waar men recht op heeft als het even tegen zit in het leven 
of erger. De voedselbank is bezig een instituut te worden. Wij vinden dit jammer. Zelfred-
zaamheid staat bij ons voorop en wij willen niets liever dat een klant uitstroomt op eigen 
kracht. Het motto “Geen pakket zonder traject” juichen wij toe. Wij bieden maatwerk en elke 
klant is er een. Hierin worden wij bijgestaan door de gemeente Diemen en Ouder-Amstel. Wij 
zijn een voorportaal voor het vinden van een doelgerichte oplossing. Niet dat dit altijd lukt, 
maar door de jaren heen hebben we al heel veel mensen kunnen helpen.

Een grote stap hierin is het wekelijks aanwezig zijn van een maatschappelijk werker of schuld-
hulpverlener. Daardoor zijn de lijntjes kort en ontstaan er geen grotere problemen door ellen-
lange wachttijden.
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C O R O N A
2021 was het tweede corona jaar. Dit gaf de nodige beperkingen. Allereerst was het onmogelijk 
veel mensen tegelijkertijd binnen te laten. Dit gaf natuurlijk geen boost aan onze gezelligheid. 
Een kopje koffie zat er niet in, dat blokkeerde de doorstroming. Dus van sociale cohesie was 
geen sprake. Hooguit tijdens de rij die zich voor onze ingang verzamelde. Onze cliënten-och-
tenden, waarop wij altijd proberen iets leuks en educatiefs te doen, kwamen te vervallen. Geen 
kerststukje fröbelen, geen ei met de Paas. Dit zijn voor onze klanten die dingen die ertoe doen. 
Onze klanten bevinden zich al in een sociaal isolement door het tekort aan financiën. Als deze 
activiteiten weg vallen zijn onze mensen ernstig gedupeerd.

Wat een enorme meevaller was en is, is dat de pakketten fantastisch te noemen zijn. Juist door 
deze corona perikelen kunnen heel veel bedrijven hun producten niet kwijt. De restanten die 
goed zijn tot een bepaalde THT krijgen wij, waardoor er van alles in overvloed is.

H E T  T E G E N G A A N  V A N  V E R N I E T I G I N G  V A N  G O E D  
V O E D S E L
Het is voor elke voedselbank heel belangrijk om mee te werken het vernietigen van goed voed-
sel tegen te gaan. Het is bizar te noemen hoeveel goed voedsel er op jaarbasis wordt vernietigd. 
In onze statuten staat dat we de plicht hebben zoveel mogelijk voedsel, dat dreigt te worden 
vernietigd, geven aan de mensen die het nodig hebben. Nou, dat is niet tegen dovemansoren 
gezegd. Alles wat bruikbaar is, in het kader van de voedselveiligheid, nemen wij aan. En dat 
niet alleen, wij delen nog met andere instanties zoals de Regenboog, de daklozen en de kinder-
boerderij. Zo gaat er zo min mogelijk verloren.

S A M E N W E R K I N G S V E R -
B A N D E N
Wij hebben een hele goede band met de 
middenstand in Diemen en Ouder-Amstel. 
Zij weten de weg naar ons te vinden. Dit 
heeft heel veel voordelen: de middenstand 
hoeft haar producten niet af te voeren en te 
vernietigen en wij zijn er blij mee. We heb-
ben een prachtig pand met enorme opslag-
ruimten en een koelcel. Zodat wij deze over-
schotten keurig kunnen uit sorteren en vol-
gens de voedselveiligheid regels kunnen op-
slaan. (zie voedselveiligheid)

Twee keer in de week gaan we naar Picnic en 
een maal in de week naar Hello Fresh. Ook 
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gaan er trouwe vrijwilligers wekelijks naar de Jumbo. De Plus Wagner brengt het overtollige 
voedsel naar ons toe. Zo ook Albert Heijn. Naast deze opbrengst proberen wij onze voorraad 
op peil te houden met winkelacties en de Toffe tasjes, die thuis maandelijks gevuld worden. Dit 
is een groot succes. Veel huishoudens in beide gemeenten vullen thuis een tasje voor ons. Dit 
houdt onze basis voorraad op peil.

K O N I N K L I J K E  S A A N
Eind 2020 kwamen wij 
zonder vervoerder te zit-
ten. Diemense Saan heeft 
deze taak op zich geno-
men. Sinds januari 2021 
wordt het vervoer van en 
naar het distributie cen-
trum in de houthavens 
geregeld door Saan. Ko-
ninklijke Saan vindt het 
namelijk erg belangrijk 
om lokale en sociale doe-
len te steunen. Wij zijn 
blij met dit duwtje in de 
rug.

V R I J W I L L I G E R S :
Wij hebben een trouw team vrijwilligers. Sommige van hen zijn er al 15 jaar. Het is geweldig te 
ervaren hoeveel enthousiasme en tijd deze mensen steken in onze voedselbank. Er zijn diverse 
soorten vrijwilligers:

D E  P A K K E T  V U L L E R S
Deze mensen komen op de vrijdag vroeg bijeen om de pakketten voor te bereiden omdat de 
vrijdag middag onze uitgifte dag is. De pakketten worden op de maandag voor de vrijdag ge-
vuld met producten uit onze basisvoorraad. Als op vrijdag de bulk uit Amsterdam arriveert 
vanuit het distributie centrum dan gaan zij aan de slag om de pakketten te vullen. Er zijn twee 
soorten pakketten: de eenpersoonspakketten en de meer persoonspakketten. Zij verschillen 
niet echt veel in inhoud. Men kan een pakket altijd aanvullen met de artikelen die zijdelings 
van onze aanlevertafels staan. Zoals brood, dierenvoeding, etc.
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D E  I N T A K E R S
Dit zijn personen die kijken of men wel in aanmerking komt voor een pakket. Na een intake 
wordt men, naar gelang de situatie, opgeroepen eens in de drie of zes maanden. Dan wordt er 
gekeken of er iets is veranderd of een eventuele hulpvraag. (zie intake)

D E  C H A U F F E U R S
De klanten die slecht ter 
been zijn krijgen hun 
pakket thuis bezorgd. 
Dit gebeurt wekelijk en 
deze taak wordt met veel 
inzet gedaan. Ook zijn er 
chauffeurs nodig voor het 
ophalen van de tasjes en 
de bezoeken aan de Pic-
nic en de Hello Fresh. Zo 
nu en dan wordt er ook 
assistentie geboden bij het 
ophalen van een bankstel of anders, dat aangeboden wordt.

Voorts zijn er talloze andere vrijwilligers. Om een voorbeeld te noemen: wij hebben een vrijwil-
liger die kaarten schrijft aan elke alleenstaande. Als deze mensen jarig zijn, ervaren zij dit als 
een geschenk dat er een ansichtkaart op de mat ligt. Heel bijzonder hoe juist kleine dingen zo-
veel impact hebben.

Sinds 2021 hebben wij twee dames die voor elk jarig kind respectievelijk zorgen voor een fees-
telijke taart plus bijpassend cadeautje.

M O T I V A T I E  V A N  A N N E K E  “A L L  A B O U T  B A K I N G ”
Omdat ieder kind een taart verdient op zijn of haar verjaardag. Alweer een jaar bak ik de ver-
jaardagstaarten voor de kinderen van de voedselbank Diemen. Het is begonnen met de gedach-
te dat ik graag taarten wilde bakken voor gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven. Waar 
anders kan je dan beter terecht bij onze lokale voedselbank? 

In gesprek met de altijd enthousiaste Gerda kreeg het idee vaste vormen. Geweldige Diemena-
ren en Diemenezen en andere supporters zorgen ervoor dat ik de benodigde producten in huis 
heb om iedere keer iets feestelijks te creëren. Ik zou het eerst alleen in 2021 doen maar door de 
geweldige feestback en support heb ik besloten dit jaar door te blijven bakken. Mijn dank gaat 
dan ook uit naar alle lieve supporters en geweldige vrijwilligers van de voedselbank Diemen. Zij 
zorgen er ten slotte voor dat ik dit kan doen en dat het bij de jarige Jobjes terecht komt.
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(Op de cover van deze lustrum uitgave van het jaarverslag vind u een collage van de taarten van 
Anneke)

D E  W I N K E L

In 2021 is de winkel niet open geweest. 
Dit i.v.m. de Corona maatregelen. Maar 
de eerste vrijdag van elke maand zijn er 
tassen uitgedeeld met een diversiteit aan 
huishoudelijke zaken. De zaken die men 
niet in het wekelijks pakket ontvangt. Het 
is jammer dat de eigen keuze hiermee op 
de tocht kwam te staan. Maar we hopen 
snel op betere tijden. De financiën waar-
mee de winkel bekostigd wordt komt he-
lemaal uit de giften van de welwillende 
inwoners van Diemen en Ouder-Amstel.. 
Wij vinden het heel bijzonder dat zoveel 
mensen ons een warm hart toe dragen. 
Daarmee helpen ze ons de inwoners te 
ondersteunen die het tijdelijk moeilijk 
hebben.

L A A G  G E L E T T E R D H E I D
In 2021 zijn de eerste stappen gezet een samenwerkingsverband aan te gaan met instanties die 
laaggeletterdheid tegen proberen te gaan. Dit is heel belangrijk omdat laaggeletterdheid een 
drempel is om een baan te vinden. Het is heel moeilijk te functioneren in een maatschappij als 
er geen basiskennis is hoe bijvoorbeeld een document goed te lezen of om het dicht bij huis te 
houden; kinderen op school te begeleiden etc.

Het is nog niet zo geconcretiseerd, maar het heeft zeker onze aandacht deze mensen te signa-
leren en de weg te wijzen naar een traject waarmee de kansen worden vergroot.
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J A R I G E  J O B
Jarige job is een stichting die elk jarig kind voorziet van een verjaardagpakket. In dit pakket zit 
een cadeau voor de jarige, maar wat nog belangrijker is, attributen om een verjaardag te vieren. 
Thuis of op school, dat maakt men zelf uit. Dit is heel belangrijk want juist de kinderen van 
onze cliënten zijn de dupe van een situatie. Helaas leven er heel veel kinderen rond of onder de 
armoede grens. Jarige Job heeft dit onderkent en schenkt nu zelfs pakketten aan kinderen van 
0 tot 18 jaar.

Ook verwijzen wij onze cliënten naar de stichting Kinderen van de Voedselbank. Deze stich-
ting biedt een pakket kleding. Hiervoor moet men een aanvraag indienen. Men moet zeker 
langer dan drie maanden klant zijn van een voedselbank alvorens men een vraag in kan dienen.

V O E D S E L B A N K  D I E M E N  S T A T I O N  Z W E R F B O E K E N
De stichting zwerfboeken biedt ons regelmatig nieuwe kinderboeken. Deze boeken zijn heel 
speciaal, want als ze uitgeleend zijn, hoeven ze namelijk NIET terug gebracht worden. Ze die-
nen te zwerven. Omdat dan zoveel mogelijk kinderen hier gebruik van kunnen maken. Dit 
doen we nu al wat jaartjes en ik heb toch de indruk dat dit ook bijdraagt laaggeletterdheid te-
gen te gaan.

Gerda Smit, Hoofdcoördinator 
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Intake en herintake 
Nieuwe cliënten krijgen een intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden, samen met de client, 
de persoons- en financiële gegevens doorgenomen. Dit ter beoordeling of client in aanmerking 
komt voor een voedselpakket. Gegevens worden ingevoerd in een landelijk systeem. Cliënten 
die al gebruik maken van de voedselbank worden 1 maal per halfjaar uitgenodigd voor een her-
intake gesprek. Samen met de client wordt nagegaan of de hulp nog nodig is of dat de client 
weer in staat is zonder hulp verder te kunnen. Tevens is het de taak van de intakers cliënten 
door te verwijzen naar instanties zoals MW en Gemeente voor eventuele noodzakelijke verde-
re hulp. 

In 2021 zijn 13 cliënten uitgestroomd, maar de aanwas van nieuwe cliënten liep de laatste 
maanden snel op. Mede door de Corona crisis was het voor veel mensen moeilijk om de finan-
ciën rond te krijgen. 
De populatie van nieuwe cliënten is sterk gewijzigd. Veel van deze mensen komen als status-
houder aan kloppen voor voedselhulp. MW en Vluchtelingen werk sturen deze mensen door 
naar de voedselbank. Helaas levert dit wekelijks de nodige problemen op. Deze nieuwe cliën-
ten zijn de Nederlandse of Engelse taal niet machtig en begrijpen de voorwaarden daardoor 
niet. Als deze cliënten begeleid zouden worden door de doorverwijzende instanties zou dat 
veel stress en ongenoegen bij deze mensen voorkomen. Het jaar 2022 zal door de inflatie en 
hoge energiekosten zorgen voor een grotere aanwas van cliënten die een beroep moeten doen 
op voedselhulp.

Wil Smit, Coördinator intake 

1 jan. 2021 31 dec. 2021
Huishoudens 58 44

Personen 126 95

Kinderen jonger dan 18 jaar 41 28

Kinderen ouder of gelijk 18 jaar 19 18

Alleenstaanden 27 22

Eenoudergezinnen 23 17

Gezinnen/stellen 8 5
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Voedselveiligheid
Het hoofddoel van de voedselbank is het gratis verstrekken van veilig voedsel aan alleenstaan-
den en gezinnen met een absoluut minimaal, aan voedsel besteedbaar inkomen. Met de nadruk 
op veilig. Wat betekent dit?

De voedselbank is aangesloten bij de overkoepelende vereniging Voedselbanken Nederland. 
Deze vereniging heeft op basis van de wettelijke bepalingen en voorschriften van de NVWA 
(Nederlandse voedsel en waren autoriteit) richtlijnen opgesteld met betrekking tot de accepta-
tie, het opslaan en distributie van voedsel. Je kunt hierbij denken aan (dag)verse, gekoelde, in-
gevroren en allerhande lang houdbare produc-
ten.

De NVWA onderscheidt voedsel in kort 
houdbaar, beperkt houdbaar, lang houdbaar 
en zeer lang houdbaar. Dit houdt in dat be-
paalde voedingsmiddelen onder voorwaarden 
wel of niet uitgegeven mogen worden na de 
THT (tenminste houdbaar tot) datum die op 
de verpakking staat.

 

Kenmerkend voor de voedselbanken is dat 
veel eten dat wordt gedoneerd tegen de 
THT-datum aanzit. Voedselbank Diemen 
accepteert geen voedsel waarvan de THT-
datum bij ontvangst is verstreken, waarbij 
een uitzondering wordt gemaakt voor brood 
om de simpele reden dat aangeboden brood 
ten minste van ‘gisteren’ is. Dus voorbij de 
THT-datum. Dit is voor voedselbank Die-
men voor vers brood tevens de maximale 
overschrijding. Brood dat ingevroren wordt 
aangeboden door het distributiecentrum van Voedselbanken Nederland kan ouder zijn. (Max. 2 
weken houdbaar na de THT-datum bij -18C) Dit wordt direct na ontvangst uitgegeven en mag 
niet opnieuw worden ingevroren.

Vlees mag bijvoorbeeld worden uitgegeven tot twee maanden na de THT-datum mits ingevro-
ren en opgeslagen voor de THT-datum bij -18C of kouder en voorzien van een stikker waarop 
dit expliciet staat aangegeven.

Jaarverslag 2021 9



Jaarlijks wordt er namens de NVWA op een willekeurig tijdstip op voedselveiligheid gecontro-
leerd door SENSZ bv.

Er wordt dan onder andere gekeken naar het periodiek vastleggen van de temperatuur in koel 
en vriesapparatuur. Ondernomen acties en maatregelen bij geconstateerde afwijkingen. Het 
onderhoud en staat van de locatie, uitgifte- en opslagmiddelen. Reinheid, aanwezigheid van een 
schoonmaakplan en registratie van de schoonmaakactiviteiten. Bij de controle kunnen punten 
worden gescoord in acht categorieën. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor wijzi-
ging en/ of verbeteringen waarvoor een actieplan moet worden gemaakt en uitgevoerd. Voed-
selbank Diemen heeft aan alle eisen voldaan en behaalde in 2021 een score van 7,8.

Op basis van het resultaat is opnieuw het certificaat voedselveiligheid toegekend waar we als 
vrijwilligers best trots op zijn. 

Willem Duba, Coördinator voedselveiligheid. 
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Financiën

Er is een positief saldo tussen gerealiseerde inkomsten en uitgaven van € 6.424,55.

De extra uitgaven voor materiaal voedselbank komen voort uit de aanschaf van een nieuwe 
desktop PC. Hiervoor was geen reservering voorzien.

De extra uitgaven voor voedselveiligheid hebben te maken met de aanschaf van twee nieuwe 
vriezers. Hiervoor was een reserve van € 2.000,00 aangemaakt.

Inkomsten Begroting 2021 Gerealiseerd 2021 Begroting 2022

subsidie Diemen € 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 € 2.000,00 € 1.000,00

giften € 4.000,00 € 10.423,80 € 6.155,00

overige inkomsten € 0,00 € 2.133,10 € 0,00

€ 14.150,00 € 23.706,90 € 16.305,00

Uitgaven Begroting 2021 Gerealiseerd 2021 Begroting 2022

basispakketten € 1.200,00 € 1.335,00 € 1.200,00

voedselprodukten € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

transport € 5.950,00 € 8.268,42 € 7.605,00

produkten tbv clienten € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00

produkten tbv winkel € 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00

materiaal voedselbank € 250,00 € 787,99 € 250,00

voedselveiligheid € 500,00 € 1.093,72 € 800,00

telefoon en internet € 350,00 € 347,17 € 350,00

admin, druk, papier, PR € 400,00 € 818,07 € 400,00

themaochtenden € 300,00 € 17,79 € 500,00

attenties € 300,00 € 406,04 € 300,00

overige uitgaven € 0,00 € 4.208,15 € 0,00

€ 14.150,00 € 17.282,35 € 16.305,00
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Er zijn 3 oprol banners aangeschaft om bij bepaalde acties beter zichtbaar te zijn. Hierdoor zijn 
onze PR kosten hoger uitgevallen dan begroot.

Zoals eerder beschreven zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan door Corona. Hierdoor 
zijn de begrote kosten voor de winkel en de themaochtenden niet uitgegeven.

Een bijzondere actie van Radio 538 heeft extra inkomsten opgeleverd: € 2.133,10.

Ten slotte zijn de kosten voor onze lustrumviering erg meegevallen. Ook deze viering moest 
binnen de geldende Corona maatregelen plaatsvinden, waardoor ook de kosten meevielen. De 
totale reservering die hiervoor was gemaakt is slechts gedeeltelijk benut.

Onze bezittingen lijken over 2021 afgenomen met € 725,45. Daarbij moet echter aange-
merkt dat de subsidie van € 7.150,- al in 2020 is ontvangen en dus al in het beginsaldo is 
inbegrepen. Bij de inkomsten is hij over 2021 berekend. Het positieve saldo van inkom-
sten en uitgaven is gelijk aan de som van de subsidie en het verschil tussen begin- en 
eindsaldo (€ 6.424,55 is gelijk aan € 7.150,- min € 725,45).

De overkoepelende organisatie Voedselbanken.nl adviseert ons om verantwoord met de 
financiële positie om te gaan. Op haar advies en in lijn met de rapportage die we naar 
hun moeten geven hebben we de reserves herzien. Zie in de tabel hieronder de nieuwe 
indeling met de bedragen.

Hierbij behoeft de bestemmingsreserve ‘vervangend vervoer’ wel enige toelichting. Het 
is namelijk zo dat onze bus zijn beste tijd heeft gehad. Daarbij komt dat in de komende 
jaren het centrum van Amsterdam steeds minder toegankelijk wordt voor ‘vieze diesels’. 
Enerzijds moeten we dus rekening houden met de aanschaf van een andere bus, en an-
derzijds is het van belang daarbij rekening te houden met de toekomstige eisen, om 
eventueel ook te sparen voor een laadpunt e.d. 
Uiteraard zal een vervangende bus op de balans worden opgenomen, iets wat we met de 

Activa Begin saldo Eind saldo Verschil

ING betaalrekening € 1.415,67 € 3.544,19 € 2.128,52

ING spaarrekening € 45.273,99 € 42.273,99 -€ 3.000,00

kleine kas voedselbank € 164,31 € 310,34 € 146,03

kas winkel € 494,55 € 494,55 € 0,00

€ 47.348,52 € 46.623,07 -€ 725,45
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oude bus niet hebben gedaan. Deze is gekregen, en de dagwaarde was moeilijk in te 
schatten, maar in ieder geval niet substantieel.

Niek van Westing, Penningmeester 

Passiva toelichting

eigen vermogen € 4.148,07

continuiteitsreserve € 25.000,00 1,5 maal de jaarlijkse exploitatiekosten

bestemmingsfondsen € 175,00 gift van Noorderbreedte te besteden aan de kinderen

bestemmingreserves

     vervangend vervoer € 15.000,00 zie toelichting hierboven mbt ons eigen vervoer

     fonds bijzondere noden € 2.000,00 voor incidentele onvoorziene hulp aan cliënten

     kinderfonds € 300,00 voor incidentele hulp of activiteiten voor de kinderen

vrije reserves € 0,00 op dit moment geen invulling

€ 46.623,07
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O V E R  D E  V O E D S E L B A N K

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 belas-

tingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (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 be-
lasting. U kunt hiervoor contact opnemen met de penning-
meester.

Website www.voedselbank-diemen.nl

Bestuur Gerda Smit, voorzitter

Heleen Eijking, aftredend secretaris

Niek van Westing, penningmeester

Bianca Kuisch, aftredend lid

Gert van Mansom, lid
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