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Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen 2013 

A L G E M E E N !
Er zijn op dit moment 147 voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland, waaronder 
Diemen. Diemen is opgericht op 6 oktober 2006. Sindsdien is er een aanzienlijke toestroom 
van klanten geweest. 20 % van de klanten stroomt vanzelf uit, nog 20 % stroomt uit met wat 
hulp maar 60 % heeft toch echt meer hulp nodig. Wij, als voedselbank Diemen, proberen zo 
veel mogelijk door te verwijzen en te bemiddelen, zodat er aan alle fronten steun komt een 
klant uit te laten stromen. De sociale raadsvrouw is een maal in de maand aanwezig voor alle 
denkbare vragen en eventuele verwijzingen. Wij proberen een maal in een jaar een Op Eigen 
Kracht training te regelen op kosten van de gemeente Diemen. Er wordt gestreefd naar diverse 
thema ochtenden en andere trainingen, zoals Spirit met haar opvoedkundig uurtje. !

Wij mogen nu verwijzen naar VONK maatjes en hebben contacten met MEE en Humanitas.!

Wij betalen Amsterdam logistieke kosten die aan een wekelijks pakket verbonden zijn. Daar-
voor krijgen we subsidie van de gemeente Diemen.!

Via de Voedselbanken Nederland zijn wij verbonden aan Jarige Job. Dit is een organisatie die 
elk jarig kind van 4 tot 12 een pakket biedt waardoor hij of zij een feestje thuis of op school kan 
vieren.!

Wij werken veel samen met Serve the City Diemen. 
Zij zitten bij ons in het pand en de samenwerking is 
buitengewoon prettig.!

Elke donderdagavond wordt een partij levensmiddelen opgehaald door een vrijwilliger bij de 
Jumbo. Deze vrijwilliger neemt mee wat anders weggegooid  had moeten worden. Om een 
voorbeeld te geven: in 2012 werd naar schatting zo’n 8000 ton voedsel verdeeld door de voed-
selbanken dat anders vernietigd zou worden. Daardoor is ook 6 miljoen ton aan overbodige 
CO2 uitstoot verhinderd. En we hebben dit soort zaken hard genoeg nodig. We zouden wel 
vaker op willen halen als er geen tht datum aan de producten verbonden is. !

De viswinkel in Diemen Noord stelt elke zaterdag de overgebleven vis ter beschikking.!

Wij maken gebruik van een facebookpagina.!

!
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2 0 1 3 !
Januari!
In januari is er contact geweest met Spirit. Dit omdat er geconstateerd wordt dat er best wel 
wat extra steun kan en mag komen bij de ouders en de kinderen van onze voedselbank. De mo-
gelijkheid van een opvoedkundig uurtje wordt besproken.!

De PvdA uit Ouderamstel tracht voor ons middels een motie financiële steun te krijgen voor 
de voedselbank. Wij geven toch 10 gezinnen in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht we-
kelijks voedsel. De motie wordt afgewezen. Dit wordt betreurd door vele raadsleden en natuur-
lijk vinden wij dit jammer. Het College van B en W vindt dat een voedselbank een particulier 
initiatief is en niet ondersteund dient te worden door gemeenten. !

De basisschool op IJburg voert een actie voor ons. Dit wordt georganiseerd door leerlingen. 
Deze dametjes in de leeftijd van zo’n tien tot elf zijn heel enthousiast en weten veel bij elkaar 
te krijgen.!

Februari!
We brengen een bezoek aan Marius Singels in Oud-Zuid. Dit uitgifte punt staat bekend als een 
zeer vooruitstrevend uitgifte punt. Er wordt van alles en nog wat georganiseerd. Wij willen hier 
eens een kijkje nemen omdat Oud-Zuid sinds jaar en dag een winkeltje heeft. Wij willen dit in 
het najaar ook graag organiseren omdat het ons een heel goed idee lijkt als onze klanten voor 
een x aantal punten er maandelijks nog iets bij kunnen kiezen. Vooral het kiezen is hier belang-
rijk. We krijgen veel giften vanuit de Diemense samenleving en wat is er nu beter dan alles wat 
je krijgt ten goede te laten komen aan onze doelgroep: onze klanten. Het zag er bij Marius erg 
gelikt uit en we gaan huiswaarts met heel veel nieuwe ideeën.!

Inmiddels zijn de gesprekken met het Wapen van Diemen over de sponsorloop zeer concreet 
geworden. De datum is gekozen, er zijn veel instanties benaderd en het ziet er goed uit. Als al-
les meezit zullen we in staat zijn onze klanten een weekendje weg te laten gaan. Mocht dit niet 
lukken dan zal het een dagje uit worden, maar dat biedt talloze mogelijkheden.!

Maart!
In maart laten wij een internet verbinding aanleggen in ons pand op de Verrijn Stuartweg. Dit 
heeft nogal wat voeten in aarde omdat niet echt duidelijk is waar de verbinding binnen komt. 
Tot nu toe hebben we met een dongel gewerkt, wat niet ideaal is.!

OBS Het Kofschip in Ouderkerk houdt voor het derde achtereenvolgende jaar een voedselac-
tie voor ons. Dit levert weer ontzettend veel op. Het enthousiasme van de leerkrachten en de 
leerlingen is enorm!!

De Kersenboom, de eerste openbare basisschool op de Sniep in Diemen, houdt een voedselac-
tie voor ons. Wij gaan er naar toe om wat voorlichting te geven en tot aan de kleuterklassen 
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krijgt men van de vrijwilligers een 
brok informatie dat staat als een 
huis. Na afloop wordt er een 
prachtige foto gemaakt.!

!
April!
Op 30 april hebben we, in de stra-
lende zon, heel veel zaken ver-
kocht op het gezellige plein. We 
hebben 329 euro bij elkaar gehaald. 
Dit met dank aan alle vrijwilligers 
die er deze dag weer stonden. En 
dit was extra bijzonder omdat er 
die dag genoeg te zien viel op de televisie.!

Mei!
In mei zijn een aantal van onze klanten met hun gezin op bezoek geweest bij Koe in de Kast. 
Dit is een organisatie die de bezoekers van hun boerderij zo dicht mogelijk bij de natuur pro-
beert te brengen. Er mag naar hartelust getroeteld worden met de hele levende have. De kin-
deren kunnen enkele dagen in de modder wegzakken en kijken hoe je nu eigenlijk een koe 
melkt. Dit project werd bij ons aangedragen  door Serve the City en de eigenaresse van Koe in 
de kast is persoonlijk bij ons uitgifte punt geweest om de loting te verrichten. De gelukkige 
winnaars hebben drie dagen kunnen toeven, tijdens het afscheid werd een kleine bezoeker te-
gengehouden die wel een zeer bijzonder souvenir wilde  meenemen. Hij had twee kleine poes-
jes in zijn jaszakken verstopt!!

De winkelactie in Diemen Noord  op zaterdag 25 mei is zeer succesvol en brengt 80!!! kratten 
voedsel op. Het is voor de eerste keer dat we in Diemen Noord staan. Wij zijn hier op uitnodi-
ging van de winkeliersvereniging. Serve the City Diemen staat tegelijker tijd in Diemen Zuid 
en zodoende wordt het een hele waardevolle en succesrijke dag.!

Juni!
In juni zijn de eerste verkennende gesprekken met de gemeente Diemen om een Op Eigen 
Kracht  training te realiseren voor onze klanten. Alleen is het anders dan de voorgaande keer. 
Deze training is niet exclusief voor alleen onze klanten. Er zullen deelnemers instromen via 
maatschappelijk werk en de schuldhulpverlening. Deze gecombineerde groep zal 11 weken lang 
allerlei thema’s behandelen met betrekking tot het omgaan met geld en hoe zeg ik nee. Een 
uitgebreid verslag rond deze training kunt u verderop vinden.!
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Nielson, een bedrijf in het industriegebied van Ouderamstel, voert een actie voor ons. Dit van-
uit een social return principe. Zij hebben onder andere onze voedselbank uitgekozen om zich 
als organisatie maatschappelijk in te zetten. Er worden voedselacties gehouden in Ouderkerk 
aan de Amstel en in Duivendrecht.!

Op 22 juni is het zover. Het Wapen van 
Diemen houdt voor ons een sponsorloop. 
Men kan kiezen uit drie afstanden. Een 
voor kinderen en twee voor volwassenen. 
Menig vrijwilligers staat met lootjes om 
mooie prijzen te kunnen winnen. Deze 
prijzen zijn ter beschikking gesteld door 
de Diemense ondernemers. Diverse ar-
tiesten zetten zich belangeloos in. De in-
steek is een weekendje weg. We doen het 
niet voor de sperziebonen zegt een van de 
organisatoren. Maar helaas blijkt het weer 
tegen te vallen. Daar kan de inzet van alle 
vrijwilligers van de scouting, het Wapen 
van Diemen zelf en de voedselbank niets 
aan veranderen. Ook de diverse artiesten 
hebben hun best gedaan. Een weekendje 
weg zal niet lukken, maar een dagje uit 
zeker! Misschien is het verstandig een 
volgende keer een contract af te sluiten in 
verband met een vlotte afdracht van de 
financiële middelen.!

Juli!
Op 5 juli worden er vakantie pakketjes gebracht door het bestuur van de St.Petrus 
Bandenkerk . Deze pakketjes zijn voor alle schoolgaande kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Met 
zorg en op geslacht en leeftijd zijn pakketten samengesteld die de kinderen veel plezier kunnen 
bezorgen in de grote vakantie. De kinderen dolenthousiast en de ouders natuurlijk ook! Zes 
weken duren lang!!

Augustus!
Op 9 augustus is de Dierenambulance langs geweest. Dit is wel een hele bijzondere aanbieding 
geweest. Men kan de poes of kater laten chippen gratis en voor niets. Daar hebben we wel een 
extra lekkere bak koffie op gedronken samen met de medewerkers van de Dierenambulance.!
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1e DIEMER 
SPONSORLOOP

(voorheen Beddenrace)

Op 22 juni 2013 organiseren wij 
een SPONSORLOOP voor
De Voedselbank Diemen

Start- finish locatie: Het Wapen van Diemen, Ouderkerkerlaan 8, 1112 BE Diemen 
Inlichtingen: 020 - 6950855

De gehele dag zal er een podium zijn met div. bekende artiesten, 
een loterij met leuke prijzen en nog veel meer andere activiteiten.

Kijk voor het programma en de laatste ontwikkelingen op: 
www.hetwapenvandiemen.nl

Start programma: 12.00 uur.

Schrijf je vanaf nu in voor de:

 4 EM (6,436 km) trimloop
 6 EM (9,654 km) trimloop
 1 EM (1,609 km) kinderloop

(douche- en kleedgelegenheid aanwezig)

Via: info@hetwapenvandiemen.nl

Reijnenmedia
sinds
1921

www.voedselbank-diemen.nl
www.reijnen.nl



September!
Op vrijdag 6 september wordt onze winkel geopend. Het is in 
een klein vertrek op onze locatie op de Verrijn Stuartweg. Het 
biedt een maandelijkse aanvulling op het reguliere pakket. 
Het reguliere pakket is elke week anders van inhoud en door 
het winkeltje kan men het rantsoen aanvullen met zaken die 
niet of nauwelijks in het reguliere pakket zitten. Zaken zoals 
lichaamsverzorgingsproducten en wasmiddelen. Verse eieren 
en verse aardappelen. Dit wordt gerealiseerd door giften van-
uit onze inwoners. Het biedt de klanten de mogelijkheid een 
eigen keuze te maken. Een eenpersoonsgezin mag voor 10 
punten uitkiezen en een meerpersoonsgezin voor 15 punten. 
Deze winkel voorziet duidelijk in een behoefte en als aardige 
bijkomstigheid krijgt men gelijk een vorm van budgettering.!

Generali Diemen heeft op 14 augustus een winkelactie 
voor ons gehouden bij de Jumbo in Diemen Zuid. Dit 
Diemense bedrijf is geen onbekende van ons. De op-
brengst bedroeg 35 kratten en voor het tijdsbestek dat men 
er stond en het druilerige weer is dit een groot succes!!

!
!

Oktober!
Eind oktober hebben alle kooplieden van de Diemermarkt 
een inzameling gehouden. Het succes van deze actie is op-
gevallen bij de landelijke marktorganisatie. Het landelijke 
vakblad plaatst een oproep om andere markten aan te 
moedigen hetzelfde te doen.!

November!
In november heeft het Shell tankstation in Diemen Noord 
een hele bijzondere actie bedacht. Men kan artikelen kopen en deze aan de voedselbank 
schenken. Leuke bijkomstigheid is dat er een winnaar getrokken wordt uit de kassabonnen en 
deze winnaar 200 euro aan benzine winnen kan. Toch fantastisch dat iedereen met zijn of haar 
eigen idee zo vindingrijk is. We hebben trouwens een heel goed contact met dit benzinestation 
omdat we heel veel voedsel, dat de tht datum heeft bereikt, van hen krijgen.!
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DIEMEN - De hevige herfststorm 
van vorige week maandag heeft 
in Diemen voor een schade van 
ongeveer 100.000 euro gezorgd. 
Door de hevige wind werden bo-
men omgerukt en werd straat-
meubilair beschadigd.

De gemeente is vorige week met-

een nadat de storm was uitgeraasd 

begonnen met het weghalen van 

omgewaaide bomen. Personeel van 

de gemeente is nog niet in staat ge-

weest om alle omgewaaide bomen 

te verwijderen. Er werd begonnen 

met het weghalen van omgevallen 

bomen die voor het meeste gevaar 

zorgden voor voetgangers, fietsers, 

bromfietsers en automobilisten.

Donderdag is in opdracht van de 

gemeente een grote boom verwij- derd die naast het gemeentehuis 

stond. De boom dreigde vorige 

week maandag voor de wind te 

moeten capituleren.

De gemeente slaagde er echter in 

om de boom vast te zetten. Later 

in de week bleek dat de boom een 

gevaar voor de omgeving vormde 

en werd hij alsnog weggehaald. 

In het bedrag van 100.000 euro is 

niet de schade opgenomen die de 

storm in het Diemerbos heeft ver-

oorzaakt. Ook in het Diemerbos 

gingen veel bomen tegen de vlakte, 

onder andere langs het pad vlak bij 

de ingang in Diemen van het bos. 

Doordat het om bomen aan de kant 

van het bos ging, vormde dit geen 

gevaar voor voetgangers en fiet-

sers. De schade in het bos is voor 

rekening van Staatsbosbeheer.

Petitie voor 
keuze BSO
in Noord

DIEMEN - Vier moeders uit 
Diemen-Noord zijn een peti-
tie gestart om buitenschoolse 
opvang Popeye terug te laten 
keren naar Diemen-Noord. In-
middels zijn er al 75 handteke-
ningen verzameld.

Judith Kortekaas is één van de 

initiatiefneemsters voor de pe-

titie. “Dit is absoluut geen actie 

tegen BSO-aanbieder Kind & Co 

die nu als enige buitenschoolse 

opvang aanbiedt in Diemen-

Noord”, zegt zij. “Wij vinden 

alleen dat ouders in Diemen-

Noord beperkt worden in hun 

keuze voor buitenschoolse op-

vang omdat, tegen afspraken in, 

Popeye niet in de gelegenheid 

wordt gesteld om terug te keren 

naar Diemen-Noord.”

Popeye moest enkele jaren gele-

den noodgedwongen verhuizen 

toen er geen ruimte meer be-

schikbaar was in de wijk. De or-

ganisatie hoopte eerder dit jaar 

de oplossing gevonden te hebben 

door twee leegstaande lokalen 

van kinderopvang de Kinderkorf 

te huren. Maar dat kon niet, 

omdat de rechter de gemeente 

in het gelijk stelde die daar be-

zwaar tegen maakte. “Het voelt 

alsof er alleen maar gekeken 

is naar de juridische aspecten, 

waardoor een partij die in Die-

men-Noord wil werken buiten-

spel is gezet door de gemeente, 

en indirect ook door de scholen. 

Daarbij is niet naar de ouders ge-

luisterd”, aldus Kortekaas. “Het 

liefst zouden we zien dat Popeye 

terugkomt in de lege lokalen 

van de Kinderkorf, of anders op 

een andere fatsoenlijke locatie, 

maar wel bij ons in de wijk.

De vier moeders zijn het initia-

tief op persoonlijke titel gestart. 

“Wij doen dit los van de Kin-

derkorf”, benadrukt Kortekaas. 

“We hebben binnenkort een af-

spraak met wethouder Grondel. 

Eventueel kunnen we het on-

derwerp via een Burgerinitiatief 

ook rechtstreeks op de agenda 

van de gemeenteraad plaatsen. 

Daarvoor hebben we nu al vol-

doende handtekeningen verza-

meld.”

Marktkooplieden houden actie voor Voedselbank
Marktkooplieden die elke woensdag op de markt in het centrum van Diemen staan hebben een inza-
melingsactie gehouden voor de Voedselbank Diemen. De artikelen die werden ingezameld werden vo-
rige week woensdagmiddag overhandigd aan vertegenwoordigers van de Voedselbank Diemen. “Deze 
unieke actie is een enorm succes geworden. De opbrengst was werkelijk overweldigend”, aldus een 
woordvoerder van de Voedselbank Diemen.

‘Bij twijfel altijd
politie bellen’

Vervolg van voorpagina 

“Komen onbekenden aan de deur 

met de vraag of ze het alarmnum-

mer mogen bellen, laat ze dan niet 

binnen en bel zelf 112. Laat vreem-

den geen gebruikmaken van uw 

toilet”, aldus de woordvoerder van 

de politie. “Betaal geen (porto)kos-

ten voor niet door uzelf bestelde 

pakjes. Er zijn gevallen bekend 

waarbij een nepkoerier mensen 

vraagt te pinnen via een mobiel 

pinapparaat. Het verkeerde pasje 

wordt dan teruggegeven en er 

wordt geld van de rekening gesto-

len. De politie adviseert bij twijfel 

altijd te bellen via telefoonnum-

mer: 0900-8844 of in geval van 

spoed naar: 112.

Bomen in het centrum worden verwijderd. Foto: trudy Kroese

OnderOns

Je hebt de burgemeester een brief 
geschreven, he?
“Ja, omdat de bomen zo kaal 

gesnoeid zijn. Ik ga samen met 

de burgemeester kijken en dan 

gaat ze uitleggen waarom. Ik 

vind het heel leuk dat de bur-

gemeester heeft gereageerd op 

m’n brief en heb daarom een ge-

dicht voor haar gemaakt.”

Houd je erg van de natuur?
“Ik ga vaak met m’n vader, moe-

der en broertje naar het bos. Ik 

vind het belangrijk dat de men-

sen goed zijn voor de bomen 

omdat die zorgen voor gezonde 

lucht en omdat er veel vogels en 

dieren in de bomen wonen.”

Bomen of een speelplaats?
“Bomen, want met bomen kan 

je ook spelen, bijvoorbeeld 

klimmen of een hut maken en 

in de herfst kan je mooie blade-

ren zoeken of kastanjes.”

Is het leuk op school?
“Heel leuk, we zijn pas op kamp 

geweest. We zijn een eco-school 

en soms hebben we acties zoals 

de groene voetstappen week.”

Wat is je lievelingseten?
“Zelfgemaakte milkshakes en 

pannenkoeken met kaas en 

ananas.”

Wat is je favoriete televisieserie?
“Klokhuis en Jeugdjournaal en 

de series ‘Hoe overleef ik’ en ‘De 

Leeuwenkuil’.”

Wat wil je later worden?
“Actrice. M’n grootste droom 

is dat ik in een echte film mag 

spelen.”

Mooiste plekje in Diemen?
“Spoorzicht en de Diemer Vijf-

hoek, omdat de bomen niet net-

jes op een rij staan en er leuke 

paadjes zijn. En de nieuwe speel-

tuin in het centrum.”

Wat vind je leuk?
“Ik zit op de jeugdtheaterschool 

en sinds dit jaar zit ik ook op 

korfbal bij DKV Victoria. Ik heb 

een heel leuk team.”

Wat vind je stom?
“Ruzie maken.”

Als jij zelf burgemeester was...
“...richtte ik een kinderraad op 

voor Diemen, dan kunnen de 

kinderen vertellen wat zij be-

langrijk vinden en het dan mis-

schien nog leuker maken.”

100.000 euro schade 
door storm

Gemeente noG beziG met herstel schade storm

Mirthe Chung

9 jaar
Zit in groep 6 van
De Nieuwe Kring
Diemenaar sinds haar geboorte

0CVWWTNĎ�M�IGNG\GP�KP

Hoe weet jij dat?

.nl
0CVWWTNĎ�M�IGNG\GP�KP
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%�#�
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\GMGT�QRGP



December!
Deze maand is voor een voedselbank de drukste maand als het om organiseren gaat. En in 2013 
hebben we een enorme instroom van nieuwe klanten gekregen. Niet alleen wij, zo was het bij 
heel voedselbankland. En wat er aan voedsel binnen komt wordt maar minder en minder.!

Op 29 november is de Goedheiligman geweest. Hij 
heeft weer alle kinderen kunnen verwennen met mooie 
cadeaus. Dit mag een prestatie genoemd worden, om-
dat de plaatselijke Sint dit al doet voor het zevende 
achtereen volgende jaar. Het eerste jaar waren er 20 
kinderen, nu 79! Chapeau dat de Sint dit volhoudt. !

!
!

Het leek alsof heel Diemen speelgoed wilde verzamelen voor onze kinderen. Op gegeven mo-
ment konden wij het aanbod niet meer aan. OBS De Ark heeft het gepresteerd voor elk kind 
ook de schoencadeaus te regelen. Daar waren de ouders erg blij mee!!

In plaats van een Kerststukje fabriceren is het een Kerstei geworden. Onder de bezielende lei-
ding van eikunstenares Netty Roge is menig kunstwerk mee naar huis genomen en naar ik aan-
neem onder de Kerstboom belandt. De glitter zat wel tot in het plafond.!

Helaas was de spoeling aanmerkelijk dunner deze Kerst. Het Bijzondere Nodenfonds keerde 
niets uit, dat was een bittere pil voor onze klanten. Het scheelde een haar of we hadden ook 
geen kerstpakketten gehad. Er zijn gewoon te veel mensen bij gekomen die aanspraak op een 
voedselpakket moeten doen. In Diemen zijn we ook uitzonderlijk gegroeid. Voornamelijk 
vrouwen en moeders met kinderen maken de gang naar ons uitgifte punt. Gelukkig hebben we 
veel van particulieren giften ontvangen. Daardoor hebben we zelf een cadeaubon en kipfilet 
extra kunnen geven. Zo krijgt de Kerst dan toch nog een feestelijk tintje.!

Ook een actie van de Hogeschool InHolland droeg bij aan de feestvreugde. Bij hun jaarlijkse 
kerstborrel hebben zij ruim € 500,- plus voedingsmiddelen ingezameld.!

De winkelactie bij AH en bij de Jumbo op dezelfde dag was een schot in de roos. Daardoor was 
de opbrengst gigantisch en zijn er voorraden om het even uit te zingen. Het probleem blijft een 
verantwoord pakket te kunnen blijven bieden, hoe goed bedoeld ook, op chips en snoep en 
koek kan men niet leven.!

De oliebollenkraam had weer zoals elk jaar overheerlijke oliebollen gepoederd en wel, warm in 
de zak!!

!
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O P  E I G E N  K R A C H T  T R A I N I N G !
Deze training is voor mensen die tijdelijk wat minder te besteden hebben, zoals bijvoorbeeld 
de voedselbank klanten. In het verleden was deze training alleen bestemd voor deze categorie 
maar nu is het steeds vaker het geval dat de deelnemers ook vanuit schuldhulpverlening of 
maatschappelijk werk instromen. De training is heel breed. In elf weken komen diverse on-
derwerpen aan bod. De deelnemers wisselen tips uit en komen steviger in de schoenen te 
staan. Het is heel belangrijk als voedselbank  zo’n training te kunnen aanbieden. De schuld-
hulpverlening zoals Plangroep in onze gemeente toetsen kandidaten op de motivatie ten be-
hoeve van een schuldhulp traject. Met een Op Eigen Kracht training heeft men meer kans ge-
motiveerd te zijn en zodoende een traject aangeboden te krijgen.!

In 2013 hebben wij een Op Eigen Kracht training kunnen aanbieden. 9 klanten van onze voed-
selbank hebben het succesvol afgerond en een certificaat ontvangen. Daar zijn we heel blij mee. 
Wij hopen jaarlijks zo’n training te kunnen bieden.!

!
T O E K O M S T P L A N N E N !
Mogelijkerwijs moeten wij uitwijken naar een andere locatie. Dit, omdat ons pand sterk ach-
teruit gaat. Maar het klanten aantal is dusdanig stijgende dat niet met alles genoegen genomen 
kan worden. Er moet een mogelijkheid tot doorgroei zijn.!

We zouden graag meer contact leggen met het MKB in Diemen en andere bedrijven. Dit om 
structureel levensmiddelen en of andere zaken te kunnen krijgen zodoende ons aanwassende 
klantenbestand te kunnen blijven voeden.!

Het contact met de eerstelijns hulpverlening is goed, maar wij willen dit optimaliseren. Graag 
contact met de schuldhulpverlening om vroegtijdige uitval te kunnen blijven monitoren.!

Een beeldscherm in onze wachtruimte met zo veel mogelijk informatie met betrekking tot alle 
participanten op de sociale kaart van Diemen!

!
!
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B E S T U U R !
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen, omdat Gert van Manson ons heeft verlaten.!

Gerda Smit: Voorzitter!

Heleen Eijking: Secretaris!

Niek van Westing: Penningmeester!

Monique van Kempen: Lid!

Het bestuur is in 2013 3 keer in vergadering bijeen geweest. Eens in de zes weken is er een co-
ördinatorenoverleg met Amsterdam.!

Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid, om de taken beter te kunnen verdelen en de 
activiteiten van het uitgiftepunt beter vertegenwoordigd te krijgen in het bestuur. Op dit mo-
ment is de logistieke functie enigszins ondervertegenwoordigd.!

!
I N T A K E R S !
Het groepje vrijwilligers die zich bezig houden met de intake van cliënten, is het afgelopen jaar 
sterk gewijzigd. Gert van Manson en Evert den Heyer zijn vertrokken, maar gelukkig hebben 
Mieke van den Bemt, Sylvia Wharton en Marissa Smiss het team weer versterkt.!

!
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Ons cliënten bestand 

O N T W I K K E L I N G  V A N  O N S  C L I Ë N T E N B E S T A N D !
Het eerste half jaar is het aantal huishoudens dat wij in Diemen wekelijks van een voedselpak-
ket voorzien stabiel gebleven. De tweede helft van het jaar is het aantal echter sterk toegeno-
men, van 54 naar 64 huishoudens. 

Deze 64 huishoudens vertegenwoordigen 193 personen, waarvan 114 inwonende kinderen 
zijn. 95 onder de 18 jaar, 19 van 18 jaar en ouder. 50 jongens en 64 meisjes. Van de 79 vol-
wassenen zijn er 17 alleenstaand, 32 eenoudergezinnen en 30 vormen er (15) gezinnen. 

!
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Financieel verslag 

I N K O M S T E N  E N  U I T G A V E N  I N  2 0 1 3 !
Hieronder treft u het overzicht aan van alle inkomsten en uitgaven van de Voedselbank over 
het jaar 2013. De inkomsten en uitgaven zijn afgezet tegen de begrote bedragen. 

In 2013 hebben wij weer veel inkomsten ontvangen in de vorm van giften. De Stichting Bed-
denrace heeft met haar sponsorloop € 3.000,- opgebracht. Helaas was dat niet voldoende voor 
het uitstapje dat wij voor onze cliënten in gedachten hebben. Gelukkig zijn er een aantal gulle 
gevers geweest die het bedrag hebben aangevuld. Twee giften van € 1.000,- en een aantal 
kleinere giften hebben er toe bijgedragen dat we een reservering hebben van € 6.500,- voor 
een uitstapje in 2014. 

De eenmalige giften van particulieren, bedrijven en (kerkelijke) instellingen bij speciale gele-
genheid, en de structurele bijdrage van een aantal Diemense particulieren zorgen voor de be-
nodigde inkomsten op de begroting. Hierbij kunnen we opmerken dat dit ook inkomsten uit 
Duivendrecht en Ouderkerk betreffen. 

Ook dit jaar hebben we van de extra inkomsten de cliënten een cadeaubon van Blokker kunnen 
geven (hierdoor is de overschrijding van de post ‘producten tbv cliënten’ zo hoog). Omdat de 
uitbetaling van de landelijke bijdrage uit het bijzondere noden fonds dit jaar is stopgezet, werd 
dit cadeau door de cliënten extra gewaardeerd. 

De tweede belangrijke bron van inkomsten betreft de subsidie van de gemeente Diemen. Zon-
der deze subsidie zou de Voedselbank haar werk niet kunnen uitvoeren. 

Inkomsten Begroot 2013 Uitgaven Begroot 2013

subsidie € 6.250,00 € 6.250,00 basispakketten € 5.000,00 € 5.000,00

giften € 1.500,00 € 9.757,95 voedselprodukten € 500,00 € 562,60

activiteiten € 300,00 € 328,80 produkten tbv 
clienten

€ 300,00 € 2.440,97

rente € 200,00 € 224,35 administratie, druk 
en papier

€ 450,00 € 171,14

telefoon en internet € 450,00 € 578,74

PR en mailings € 500,00 € 117,65

produkten tbv 
voedselbank

€ 500,00 € 903,88

attenties € 350,00 € 388,43

benzinevergoeding € 200,00 € 167,59

overige uitgaven € 0,00 € 1.128,41

€ 8.250,00 € 16.561,10 € 8.250,00 € 11.459,41
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K I C I !
In 2011 hebben wij via KICI € 7.500,- ontvangen. Die dienen wij te verantwoorden. Daarom 
wordt hierover een aparte administratie gevoerd. Het plan is om gedurende 3 jaar iedere 
maand € 200,- uit te geven aan extra boodschappen voor de cliënten. Hieronder ziet u een 
overzicht van de uitgaven in 2013. 

Voor de maanden januari tot en met mei 2014 resteert een bedrag van € 948,08. Dit bedrag is 
als reservering op de balans opgenomen. 

Het ‘winkeltje’ dat inmiddels is gestart binnen het uitgiftepunt neemt vanaf mei 2014 min of 
meer de rol van de extra boodschappen voor de cliënten over. Om die reden hebben we ook 
een reservering van € 1.500,- voor volgend jaar op de balans opgenomen. 

!

januari € 96,30

februari € 200,00

maart € 219,68

april € 245,65

mei € 198,06

juni € 134,44

juli € 222,70

augustus € 200,00

september € 240,00

oktober € 162,46

november € 184,00

december € 94,80

Totaal € 2.198,09
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B E Z I T T I N G E N !
Het saldo op de inkomsten en uitgaven (€ 16.561,10 min € 11.459,41 is € 5.101,69) min de 
uitgaven van de KICI gelden (€ 2.198,09) levert een totaal positief saldo op van € 2.903,60. 

Dit saldo is toegevoegd aan de bezittingen van Voedselbank Diemen.  

Aangezien een groot deel van de inkomsten (€ 5.500,-) geoormerkt is voor het geplande uit-
stapje voor de cliënten, en we een reservering voor de winkelvoorraad hebben opgenomen, is 
het eigen vrije vermogen van de Voedselbank teruggelopen van € 5.931,90 tot € 4.533,59. Dit 
is op zich geen probleem. Voor 2014 is een sluitende begroting opgesteld, waardoor het eigen 
vermogen niet verder zal afnemen. 

!

Bezittingen 2012 2013

eigen vermogen € 5.931,90 € 4.533,59

reservering Kici project € 3.146,17 € 948,08

reservering verhuizing € 2.000,00 € 2.000,00

reservering opleidingen € 1.500,00 € 1.000,00

reservering uitstapje 2014 € 5.500,00

reservering winkelvoorraad € 1.500,00

kinderfonds € 300,00 € 300,00

fonds bijzondere noden € 500,00 € 500,00

Totaal € 13.378,07 € 16.281,67
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Onze gegevens !
Kamer van Koophandel 
34355278 

Adres 
Verrijn Stuartweg 3, 1112 AW  Diemen 

Telefoon 
06 3095 5360 

Bank 
rekening NL93INGB0004896340, t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen, te 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 

!
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Onze sponsors 
Gemeente Diemen 
Speciaalbakkerij Nol Bertram, Heemstede 
Bakkerij Cor Mühl, Diemen 
Marinus Parfumerie Drogisterij 
Faco drogisterij groothandel, Diemen 
McDonald’s,  Diemen 
Glenn's Patat, Diemen 
Makro groothandel 
Blokker, Diemen 
Starblooms, Diemen 
Jamin, Diemen 
Bon Fleur, Diemen 
Veerman’s Vispaleis, Diemen 
Albert Heijn, Diemen 
Jumbo Diemen, Kruidenhof 
Plus markt Wagner, Duivendrecht 
Rabo Bank, Diemen 
Proost en Brandt papier, Diemen 
Reijnen Media 
Koninklijke Saan 
Generali verzekeringen 
CTSN / Holkema Group, Diemen 
BizQIT Managed Services 
Nielson, Ouderamstel 
Winkeliersvereniging Diemerplein 
Brandweer Diemen 
Diemer Nieuws 
Stichting Diemer Festijn 
Randstad, Diemen 
Forel logistiek, Breukelen/Vianen 
Verberkt BV, Diemen 
Manege de andere Wereld 
Scouting Diemen 
Shell tankstation Diemen 
Protestantse gemeente de Ontmoeting 
RK parochie St. Petrus Banden 
RCOAK Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor 
Crossroads International Church, Amstelveen 
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 een hoop particulieren dragen de Voedselbank een warm hart toe. 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Met dank aan onze vaste vrijwilligers 
Aafje 
Aza 
Barend 
Barry 
Belinda 
Bianca 
Brenn 
Brigitte 
Britta 
Carmen 
Erika 
Frits 
Gerda 
Gert 
Heleen 
Henriëtte 
Ingrid 
Jan 
Jenny 
Jeroen 
Jerry 
Jessica 
Joop 
Jos 
Joyce 
Lamyai 
Linda 
Marie 
Marissa 
Mark 
Mieke 
Monique 
Niek 
Rob 
Rudolf 
Soraya 
Steven 
Sylvia 
Wim !

Jaarverslag 2013 !                                                                                                            16





Reijnen Media, Amstelveen heeft dit drukwerk kosteloos verzorgd.


