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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen
Op 21 augustus 2009 is het uitgiftepunt Diemen van de voedselbank Amsterdam een stichting 
geworden.  De Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen. Wij zijn nu een officieel rechtsper-
soon, zodoende in staat subsidies aan te vragen. Ons jaarverslag zal door deze verandering 
een boekjaar kennen van januari t/m december. Het bestuur van de SVSD bestaat op dit mo-
ment uit de volgende zes personen:
-Gerda Smit, voorzitter
-Barend Planting, secretaris
-Niek van Westing, penningmeester
-Wim Buis
-Monique van Kempen
-Gert van Mansom
Wij hanteren wettelijke statuten en een huishoudelijk reglement. Stichting Voedselbank Steun-
punt Diemen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI).

U I T G I F T E  P A K K E T T E N
In oktober 2006 hebben wij de deuren opengezet op de Verrijn Stuartweg nummer 3. Wij zijn 
begonnen met 4 klanten en in de drie jaar hebben we inmiddels zo’n 130 personen gezien. 
Niet al deze aanvragen zijn gehonoreerd, doch hieruit blijkt wel dat de voedselbank in een 
noodzaak voorziet. Op dit moment tellen wij 42 gezinnen. Dit betekent in de praktijk dat wij 
wekelijks zo’n 100 mensen van voedsel voorzien. Onder deze cijfers gaat een grote groep kin-
deren schuil.

Wij ontvangen nog steeds de basispakketten uit Amsterdam. Mede door de recessie wordt het 
voor Amsterdam steeds moeilijker voedsel te genereren. Dit heeft alles te maken met het 
meer prudent omgaan met overschotten door de bedrijven zelf. Ook groeit het aantal perso-
nen, dat afhankelijk is van een voedselbank, nog steeds. Door het verminderde aanbod van 
voedsel en de groei van het cliëntenaantal is Amsterdam financieel sterk achteruit gegaan, en 
is ze genoodzaakt voor elk basispakket dat ze aan een uitgiftepunt levert een vergoeding te 
vragen. Dit heeft voor ons tot gevolg dat wij vanaf heden subsidie moeten aanvragen.

Wij hebben tot nu toe het pand aan de Verrijn Stuartweg 3 om niet mogen gebruiken.  Deze 
locatie is voor ons meer dan toereikend. Dit in verband met de grootte en de ligging. De groot-
te is heel belangrijk omdat wij zelf voorraden  kunnen aanleggen. Deze voorraden worden ver-
kregen door de winkelacties en sponsoring door scholen en bedrijven. Zo’n drie of vier keer per 
jaar staan wij op rommelmarkten om de kas te spekken. De ligging van onze voedselbank is 
gunstig als het gaat om het privacygevoelige karakter van een voedselbank. Onze cliënten zijn 
daardoor anoniem en dit verlaagt de drempel om aan te kloppen.

Zoals gezegd genereren wij voedsel door winkelacties te houden. Dit willen wij niet te vaak 
doen, want we zijn bang dat wij de winkelbezoekers afschrikken. Ook willen wij onze eigen 
vrijwilligers niet te veel belasten. 

W E R K W I J Z E
Ons doelgebied als voedselbank is uitgebreid. Men kan bijna spreken van een regionale voed-
selbank functie. Er kloppen veel mensen bij ons aan vanuit randgemeentes zoals Ouderamstel 
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en Amstelveen. Deze gemeenten hebben zelf geen voedselbank voorziening als zodanig. Een  
voedselbank voorziening in Amstelveen staat in de planning. Maar zolang dit niet het geval is, 
hebben we met Amsterdam afgesproken dat wij deze aanvragen behandelen.

Wij proberen zo goed als mogelijk contacten te leggen met bestuurs- en hulporganen in deze 
gemeenten. Het is heel belangrijk de kortste wegen te kennen als het gaat om de hulpverle-
ning. Dat maakt een doorverwijzing stukken gemakkelijker. Uitstroom is waar het om gaat. 
Daarvoor doen wij al het mogelijke. Het contact met de gemeente Diemen is meer dan goed. 
Eens in de zoveel tijd is er sprake van een overleg situatie. Ook zijn zij ten alle tijden voor ons 
bereikbaar, als het gaat om noodsituaties. De andere hulpverleners , zoals de Madi, Vluchtelin-
genwerk, de schuldhulpverlening Plangroep etc. zijn altijd bereid hulp te bieden. Incidenteel 
lopen de meningen uiteen en dan proberen wij in een overleg situatie de trein weer op de rails 
te krijgen. De voedselbank is er niet alleen om de hulpvragende hulp te bieden doch ook te 
signaleren wat er eventueel misgaat of mis is gegaan.

De voedselpakketten proberen wij zo volledig mogelijk samen te stellen. Met de basisvoorraad 
uit Amsterdam is een bodem gelegd en deze vullen wij aan met eigen producten. Als er lang-
durig een product ontbreekt, er zijn producten die wij bijna nooit krijgen vanuit Amsterdam, 
kopen wij dit aan met eigen middelen. 

Het wil weleens 
gebeuren dat wij 
een aanvraag 
midden in de 
week ontvangen. 
Als de nood hoog 
is en de aanvra-
ger (ster) kan 
niet wachten tot 
de uitgiftedag 
wordt er een 
noodrantsoen 
gegeven. Deze 
noodrantsoenen 
worden in eigen 
beheer gemaakt 
met houdbare 
producten en 
een eventuele 
vleesbon. Dit hebben we mogelijk kunnen maken door een subsidie uit het Meerlandenfonds.

Wij werken op dit moment met 25 vrijwilligers. Deze mensen werken via een rooster. Er zijn 
diverse taken en men wisselt in het  taakveld. We kunnen spreken van een goed team van 
vrijwilligers, er is bijna geen verloop. Deze vrijwilligers worden geacht een privacyverklaring te 
ondertekenen, dit in verband met het vertrouwelijke karakter van ons werk. De vrijwilligers 
worden gekozen op basis van hun capaciteiten zoals het leggen van menselijke contacten. Men 
biedt heel vaak, in welk taakveld dan ook, een luisterend oor. Hierdoor worden signalen zo 
vroeg mogelijk opgepakt. Met toestemming van de cliënt kunnen we dan handelend optreden. 
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OnderOns

Herman de Wijs (44 jaar)
Inspecteur brandbeveiliging  

& Brandweerman
Diemenaar sinds 2000
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Als het gaat om niet mobiele cliënten (en dat lijkt toe te nemen), brengen we de pakketten 
thuis. Dit heeft een moeilijkheidsfactor omdat chauffeurs niet voor het opscheppen liggen. 
Vandaar dat wij altijd eerst in de onmiddellijke omgeving van de cliënt zoeken om deze taak op 
zich te nemen. De vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding vragen, daar is een budget 
voor.

M A A T J E S
Een aparte groep zijn de maatjes. Deze vrijwilligers proberen de cliënten van de voedselbank 
bij te staan in het zoeken naar antwoorden op hun vragen. Het kan hulp zijn in praktische zin, 
bijvoorbeeld een eindje lopen of een goed gesprek over de kinderen. Er worden contacten ge-
legd bij een eventueel hulpverlener en men houdt eventuele vervolgafspraken in de gaten. Het 
is absoluut niet de bedoeling om op de stoel van de hulpverlening plaats te nemen, maar vaak 
is het voor mensen moeilijk een eerste stap te zetten. Helemaal als het gaat om personen , die  
in het verleden ernstig beschadigd zijn en alle vertrouwen verloren hebben. Het komt relatief 
vaak voor dat er bij alle problemen ook psychische problemen spelen. Het spreekt  dan vanzelf 
dat dit soort vrijwilligerswerk een zware wissel legt op de vrijwilliger.  Wij hebben inzake het 
maatjes werk het wiel zelf uit moeten vinden, maar het ligt in de planning om deze groep vrij-
willigers een cursus aan te bieden. Deze cursus is broodnodig om teleurstellingen, bij de cliënt 
als wel bij de vrijwilliger,te voorkomen. Tot nu toe zijn er successen geboekt met deze aanpak, 
maar het is wel enorm zwaar. Wij willen dus alles in het werk stellen onze maatjesfunctie te 
behouden en te onderbouwen met een adequate opleiding. Dan kunnen we, in het gunstigste 
geval, dit taakgebied uitbreiden met meer maatjes en dusdanig de cliënten nog meer onder-
steuning bieden. Tevens proberen wij zoveel mogelijk contacten te leggen met andere vrijwilli-
gers instanties zoals Stichting HIP of Wonen plus om wat voorbeelden te noemen.

C L I Ë N T E N O C H T E N D
Begin dit jaar zijn wij gestart met de zogenaamde cliëntenochtend. Deze ochtenden worden 
georganiseerd vanuit het maatjesproject. Het is de bedoeling om op deze manier de band tus-
sen de cliënten te versterken en, zo veel als mogelijk is, informatie te bieden. De eerste och-
tend betrof een voorlichting met betrekking tot de brandveiligheid van de woning. De brand-
weer van Diemen heeft alles uit de kast gehaald om de aanwezigen een zo goed mogelijk 
beeld te geven als het gaat om brandveiligheid in en rond de woning. Er zijn aan het einde van 

deze morgen rookmelders gedo-
neerd aan iedere aanwezige. 
Degene,die niet aanwezig kon-
den zijn, zijn op afspraak met de 
brandweer voorzien van een 
rookmelder. 

De tweede cliëntenochtend stond 
in het teken van de voeding. 
Onder ons cliëntenbestand zijn 
relatief veel diabetespatiënten. 
Men werd verzocht een eigen 
product voor te bereiden en in 
groepsverband werd dit genut-
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tigd en van commentaar voorzien door de aanwezige diëtiste. De kok(kin) werd gecomplimen-
teerd met het product en er werden tips gegeven hoe men deze maaltijd nog gezonder en 
eventueel goedkoper maken kon. Dit alles in een harmonieuze sfeer buiten onze voedselbank 
om op een vreemde locatie. Om onze cliënten het gevoel te geven serieus met een onderwerp 
bezig te zijn als participant en niet als cliënten van een voedselbank. 

Vlak voor de Kerstdagen is er een ochtend georganiseerd om gemeenschappelijk een Kerst-
stukje te maken. Deze insteek is gekozen omdat bleek dat sommige cliënten graag het voor-
touw zouden nemen in een creatieve activiteit. Dit is heel belangrijk voor de eigenwaarde en 
we komen dan ook graag tegemoet aan zo’n initiatief. Dit doet het zelfvertrouwen meer dan 
goed.

Wij willen deze ochtenden graag continueren, omdat hier een heilzame werking van uit gaat. 
Niet om onze cliënten onnodig te pamperen, maar om een sfeer van vertrouwdheid te creëren 
zodoende meer zelfvertrouwen te krijgen. Deelname is niet verplicht,maar wordt wel op prijs 
gesteld. We denken aan ochtenden met voorlichting over de schuldhulpverlening, de sociale 
raadsvrouw, maatschappelijk werk , voeding, koken etc. Er zijn onderwerpen te over.

C O N T A C T
De SVSD maakt gebruik van een eigen website.  Namelijk www.voedselbankdiemen.nl  Deze is 
opgestart door en wordt bijgehouden door een enthousiaste vrijwilliger. De website wordt up to 
date gehouden. Wij mogen spreken van een succes want onze website wordt flink bezocht.

Unieke bezoe-
kers

Aantal bezoe-
ken

Pagina´s Hits BytesBytes

Jan 2009 87 109 295 1331 135.10 MB
Feb 2009 75 107 344 1683 158.98 MB
Mrt 2009 84 118 321 1570 61.71 MB
Apr 2009 55 80 190 1039 45.56 MB
Mei 2009 53 87 180 1278 58.69 MB
Jun 2009 64 86 213 1299 67.74 MB
Jul 2009 29 43 131 495 13.14 MB
Aug 2009 59 85 196 793 25.31 MB
Sep 2009 81 114 185 662 54.80 MB
Okt 2009 110 147 329 1737 117.03 MB
Nov 2009 117 158 375 1392 87.58 MB
Dec 2009 144 203 537 2767 1.00 GB

Totaal 958 1337 3296 16046 1.81 GB
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Ons cliënten bestand

Het aantal cliënten dat door ons wekelijks met een voedselpakket wordt geholpen lijkt, af-
gaande op de cijfers van het afgedrukte cliëntenverloop, gelukkig nogal langzaam te groeien. 
Van 25 cliënten op 1 oktober 2007 naar 41 cliënten op 31 december 2009. Elders in dit 
verslag leest u echter dat wij in de ruim drie jaar van ons bestaan, zo’n 130 aanvragen hebben 
behandeld, waarvan er zo’n 120 ook daadwerkelijk werden gehonoreerd met een noodzakelijke 
periode voedselhulp. U mag hieruit concluderen dat het gelukkig niet zo is dat wie in aanmer-
king komt voor een voedselpakket, tot in lengte van dagen daarop mag rekenen. Binnen ons 
cliëntenbestand is gelukkig sprake van een gezonde doorstroming! Dit beantwoordt aan de uit-
gangspunten van de Voedselbank: hulp bieden voor maximaal drie jaar. Hoewel dit geen wet is  
van Meden en Perzen, lukt dit in Diemen heel aardig: van de 37 cliënten uit het eerste jaar 
van ons bestaan (drie jaar geleden) zijn momenteel nog slechts 6 cliënten  (16%) voor een 
voedselpakket van ons afhankelijk. Hieronder zijn enkelen die geruime tijd zich zelf konden 
redden, maar vrij recent, terecht, weer een beroep op ons deden.

Het gebeurt regelmatig dat cliënten ons bedanken en ons meedelen dat ze het zelf weer kun-
nen redden. Zij hebben weer werk, vroegere schulden zijn afbetaald, er wordt een uitkering 
ontvangen of de financiële problemen na een plotselinge echtscheiding zijn in kaart gebracht. 
Daarnaast hebben wij (sectie intake) op gezette tijden een gesprek met onze cliënten, waarbij 
gezamenlijk gekeken wordt naar de financiële ontwikkelingen van het gezinsbudget. Voor on-
oplosbaar lijkende zaken proberen we – met instemming van de betrokkene – een oplossing te 
zoeken in samenwerking met de afdeling Team Dienstverlening (Soc.Zaken) van de gemeente 
Diemen. Het is ook de gemeente er alles aan gelegen om voor elk probleem een oplossing te 
vinden, maar helaas lukt dat niet in alle gevallen. Na ruim drie jaar voedselhulp aan een 
steeds wisselend aantal cliënten weten wij dat niet iedereen die bij ons aanklopt voor een 
voedselpakket, het op den duur met financiële hulp (in welke vorm dan ook)  weer zal kunnen 
redden. Met hulp van onze “maatjes” en de gevestigde maatschappelijke hulporganen is er 
voor die weinigen toch een aanvaardbaar bestaan mogelijk.
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Cliënten per 31 december 2009:

Aantal actieve cliënten per 1 oktober 2008   27 cliënten
Hiervan uitgestroomd        8 cliënten

Aantal actieve cliënten afkomstig uit de jaren 2006/2008   19 cliënten

Nieuwe aanmeldingen gedurende periode okt. 2008/dec.2009 46 cliënten
Hiervan uitgestroomd      24 cliënten

Aantal actieve cliënten afkomstig de periode okt. 2008/dec.2009  22 cliënten

Aantal actieve cliënten aan het einde van het verslagjaar  41 cliënten

Duur van de hulp:

cliënten uit jaar 2006/2007:     totaal  37 cliënten    
uitgestroomd 1e jaar  12 cliënten
idem  2e jaar  16 cliënten
idem  3e jaar    3 cliënten     31 uitgestroomd
Per 31.12.2009 resteren………………………………………………………..…….   6 cliënten

Redenen van uitstroom gedurende de periode okt. 2008/dec. 2009:

 boven de norm     1
 verhuisd naar het buitenland   1
 herhaald wegblijven     1  3 cliënten

Duur van de hulp:

cliënten uit jaar 2007/2008:     totaal  30 cliënten
uitgestroomd 1e jaar  12 cliënten
idem  2e jaar    5 cliënten     17 uitgestroomd
Per 31.12.2009 resteren………………………………………………………..……. 13 cliënten

Redenen van uitstroom  (3e jaar)

 boven de norm     3
 herhaald wegblijven     2  5 cliënten

Duur van de hulp:

cliënten uit de periode oktober 2008 / 31 december 2009 totaal  46 cliënten
uitgestroomd 1e jaar        24 cliënten
Per 31.12.2009 resteren………………………………………………………..……. 22 cliënten
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Financieel verslag
Aangezien het uitgiftepunt Diemen op 1 oktober 2006 van start ging hebben wij in het verle-
den gerapporteerd van oktober tot oktober. De onderstaande gegevens heeft u dus al eerder 
kunnen aantreffen in voorgaande jaarverslagen.

Periode: 01-10-06 01-10-07

Begin saldo Eind saldo Bij/Af
ING Amsterdam € 0,00 € 1.495,70 € 1.495,70
ING Diemen € 0,00 € 0,00 € 0,00
contante kas € 0,00 € 29,32 € 29,32
kas uitgiftepunt € 0,00 € 62,97 € 62,97

€ 0,00 € 1.587,99 € 1.587,99

subsidie € 0,00 basispakketten € 0,00
giften € 2.463,81 voedselprodukten € 146,20
activiteiten € 229,01 produkten tbv cliënten € 39,50
rente € 0,00 administratie, druk en papier € 142,78
overige inkomsten € 0,00 PR en mailings € 195,63

produkten tbv voedselbank € 87,24
attenties € 159,38
benzinevergoeding € 334,10
overige uitgaven € 0,00

€ 2.692,82 € 1.104,83

Periode: 01-10-07 01-10-08

Begin saldo Eind saldo Bij/Af
ING Amsterdam € 1.495,70 € 1.323,50 € 172,20-
ING Diemen € 0,00 € 0,00 € 0,00
contante kas € 29,32 € 337,56 € 308,24
kas uitgiftepunt € 62,97 € 100,75 € 37,78

€ 1.587,99 € 1.761,81 € 173,82

subsidie € 0,00 basispakketten € 0,00
giften € 896,37 voedselprodukten € 27,00
activiteiten € 734,96 produkten tbv cliënten € 396,66
rente € 0,00 administratie, druk en papier € 261,09
overige inkomsten € 43,50 PR en mailings € 101,00

produkten tbv voedselbank € 394,39
attenties € 192,70
benzinevergoeding € 128,17
overige uitgaven € 0,00

€ 1.674,83 € 1.501,01
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Nu we per 21 augustus 2009 van rechtsvorm zijn gewijzigd, loopt ons boekjaar gelijk aan de 
kalenderjaren. Er is voor gekozen om vanaf 1 oktober 2008 tot 21 augustus 2009 afzonderlijk 
te rapporteren, als zijnde de resterende periode onder de oude rechtsvorm. Op aanvraag zijn 
ook de gegevens per 1 januari 2009 beschikbaar.

Periode: 01-10-08 21-08-09

Begin saldo Eind saldo Bij/Af
ING Amsterdam € 1.323,50 € 2.233,40 € 909,90
ING Diemen € 0,00 € 0,00 € 0,00
contante kas € 337,56 € 111,37 € 226,19-
kas uitgiftepunt € 100,75 € 1,99- € 102,74-

€ 1.761,81 € 2.342,78 € 580,97

subsidie € 0,00 basispakketten € 0,00
giften € 891,31 voedselprodukten € 147,04
activiteiten € 819,15 produkten tbv cliënten € 326,07
rente € 0,00 administratie, druk en papier € 133,55
overige inkomsten € 32,55 PR en mailings € 0,00

produkten tbv voedselbank € 103,29
attenties € 190,15
benzinevergoeding € 36,54
overige uitgaven € 225,40

€ 1.743,01 € 1.162,04

Rest dan de periode vanaf 21 augustus 2009 tot het einde van ons eerste boekjaar als Stich-
ting Voedselbank Steunpunt Diemen.

Periode: 21-08-09 01-01-10

Begin saldo Eind saldo Bij/Af
ING Amsterdam € 2.233,40 € 266,60- € 2.500,00-
ING Diemen € 0,00 € 2.374,60 € 2.374,60
contante kas € 111,37 € 197,12 € 85,75
kas uitgiftepunt € 1,99- € 332,87 € 334,86

€ 2.342,78 € 2.637,99 € 295,21

subsidie € 0,00 basispakketten € 0,00
giften € 317,65 voedselprodukten € 0,00
activiteiten € 153,75 produkten tbv cliënten € 104,75
rente € 0,00 administratie, druk en papier € 26,14
overige inkomsten € 26,14 PR en mailings € 0,00

produkten tbv voedselbank € 42,35
attenties € 4,09
benzinevergoeding € 0,00
overige uitgaven € 25,00

€ 497,54 € 202,33
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Een paar bijzonderheden:

In het verleden hield Voedselbank Amsterdam voor ons een bankrekening aan, waarvoor wij 
de beschikking over een betaalpas hadden. Helaas hebben wij geen inzicht over het saldover-
loop van deze rekening in 2009. Wij weten alleen dat wij er geen geld van hebben opgenomen, 
en dat er een aardig bedrag is bijgestort, waarschijnlijk uit giften. Vanaf het moment dat wij 
als eigen stichting ook een eigen rekening hebben geopend zijn we het saldo gaan opnemen 
om op onze eigen rekening te storten. Het saldo van de ING Amsterdam rekening is dus niet 
zoals de cijfers hierboven aangeven negatief, maar zal gecorrigeerd worden, zodra we inzicht 
krijgen in de bijschrijvingen in het verleden.

Eerder in dit verslag heeft u kunnen lezen dat wij een subsidie hebben ontvangen van het 
Meerlandenfonds. Omdat de subsidie pas in 2010 op onze rekening is gestort is deze nog niet 
terug te vinden in de financiële verantwoording over 2009.

V O O R U I T Z I C H T E N
Al met al zijn wij niet ontevreden met het resultaat. De inkomsten dekken nog steeds de vrij 
geringe uitgaven. Dat zal in de komende periode veranderen. Voedselbank Amsterdam heeft 
het financieel gezien niet makkelijk en verwacht dat alle uitgiftepunten gaan betalen voor de 
basispakketten die zij van Amsterdam ontvangen.

Het gaat daarbij om een bedrag van € 3,50 per pakket. Dit zou met het huidige aantal pakket-
ten (50 stuks) neerkomen op een totaal bedrag per jaar van € 9.100. Dit bedrag is zonder 
subsidie niet op te brengen.

De bijdrage aan Voedselbank Amsterdam zal stapsgewijs worden ingevoerd. De bijdrage voor 
2010 is vastgesteld op € 3.500.

Jaarverslag 2009 13



Onze gegevens
Kamer van Koophandel

34355278

Adres

Verrijn Stuartweg 3, 1112 AW  Diemen

Telefoon

06 3095 5360

Bank

rekening 4896340, t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen, te Diemen

BIC INGBNL2A, IBAN NL93INGB0004896340

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
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OnderOns

Herman de Wijs (44 jaar)
Inspecteur brandbeveiliging  

& Brandweerman
Diemenaar sinds 2000
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