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Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen 

 

BESTUURSVERSLAG 

Gang van zaken gedurende het boekjaar 

Statutaire gegevens 

Stichting Voedselbank Amstelveen is op 8 december 2009 opgericht door notaris Joël Kesnar te 

Amstelveen. 

 

De Stichting heeft ten doel, binnen de kaders van de relevante wetgeving, een bijdrage  

te leveren aan de herverdeling van overtollige levensmiddelen, mede ter voorkoming van 

nutteloze vernietiging van genoemde goederen, zulks buiten het economisch verkeer en  

ten behoeve van noodhulp aan burgers in Amstelveen.  

 

De Stichting is op 11 december 2009 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 34369469. Registratie van de Stichting heeft plaatsgevonden  

onder RSIN 821640835 en SBI-code 88999 (samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn). 

Doelstelling 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 

- het kosteloos verstrekken van voedselpakketten aan burgers welke om zwaarwegende 

redenen een periode niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen 

voorzien; 

 

- het verwerven van levensmiddelen, welke om commerciële doeleinden zijn onttrokken aan 

het economisch verkeer door reguliere aanbieders en producenten; 

 

- het beheren van een voedselbank en een distributienetwerk, in samenwerking met erkende 

maatschappelijk en levensbeschouwelijke instellingen. 

Bestuur en directie 

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door: 

 

- Grea Twint, voorzitter; 

- Marja Erntse, secretaris; 

- Ria Post, penningmeester. 

 

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 

komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Over het boekjaar is door het bestuur 

geen beloning genoten. 
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Activiteitenverslag 2016 

Voedselbank Amstelveen wil wederom alle gulle gevers van het afgelopen jaar hartelijk 

bedanken voor hun steun.  

 

Door de steun van vele bedrijven, kerken, scholen, bedrijven en particulieren heeft de 

Voedselbank dit jaar wekelijks maar liefst gemiddeld 95 gezinnen en ca. 260 mensen van een 

voedselpakket kunnen voorzien en dat is geweldig. Keerzijde van ons succes is helaas dat het 

aantal gezinnen wat wekelijks afhankelijk is van een voedselpakket in Amstelveen vanaf 2004 

(78 gezinnen) een sterke stijging te zien geeft (naar 102 gezinnen begin 2017). 

 

Voedselbank Amstelveen is een initiatief van Grea Twint en is sinds 2015 aangesloten bij 

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De stichting is in 2009 opgericht en bestaat nu 

zeven jaar. De Voedselbank functioneert als een schakel tussen overschotten en armoede. De 

Voedselbank verdeelt voedsel onder families die onder het bestaansminimum leven. Zo leveren 

wij een bijdrage aan de vermindering van armoede en voedselverspilling. 

 

Certificaat Voedselveiligheid 

 

Stichting Voedselbank Amstelveen kreeg op 15 augustus 2016 in De Olmenhof het door ons 

zo begeerde 'Groen Certificaat Voedselveiligheid' van de Houwers Groep, uit handen van 

landelijke bestuurder Jaap Sala van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.  
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Voedselbanken die door de Houwers Groep worden geïnspecteerd en een voldoende scoren, 

komen in aanmerking voor een Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)-certificaat. 

Er moet aan veel eisen worden voldaan om het groencertificaat te kunnen behalen: iemand in 

de organisatie die verantwoordelijk is, een schoon en hygiënisch pand, goed werkende koel- en 

vriesapparaten en de regels rond TGT en THT respecteren. Natuurlijk zijn schoonmaak en 

persoonlijke hygiëne ook belangrijke factoren. 

 

 

 

  

De Voedselbanken van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken kunnen het certificaat 

behalen, wanneer ze op meer dan 80 van de 100 haalbare onderdelen voldoende scoren. 

Voedselbank Amstelveen behaalde voor het certificaat een maximale score van 100 punten! 

Wij voldoen daarmee aan 'Waarborging Voedselveiligheid Nederlandse Voedselbanken' en het 

is een bewijs voor onze correcte manier van werken op het gebied van voedselveiligheid en 

hygiëne. V.V.N. hecht grote waarde aan het behalen van het Groen Certificaat. De reden is 

dat landelijk opererende supermarkten pas dan bereid zijn, om hun overtollige voedselwaren 

aan de lokale voedselbanken af te staan.  

 

Hulde aan al onze geweldige vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt!' 
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Basispakket 

 

Een deel van basispakket ontvangen wij via Voedselbank Amsterdam. Maar sinds 2015 moeten 

wij de voedselpakketten zelf aanvullen, bv. met verse producten. Daarom staan wij regelmatig 

met onze vrijwilligers bij de verschillende supermarkten in de buurt. Daar delen wij 

boodschappenlijstjes uit waarop de producten staan die wij graag willen ontvangen. Mensen 

doen dan boodschappen voor ons en doneren belangeloos hun zojuist aangeschafte spullen in 

de kratten die wij daarvoor hebben meegebracht. Wij zijn heel erg dankbaar voor de vele gulle 

gevers die op deze manier wekelijks onze pakketten aanvullen. 

 

�Soms mochten we zelfs een minuutje vrij winkelen� 
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Op de boodschappenlijstjes van de Voedselbank staan alleen maar houdbare producten.  

Rijst, olie, suiker, koffie en blikken met groenten of soep zijn altijd van harte welkom. Daarnaast 

ontvangen de voedselbank graag producten voor de persoonlijk hygiëne als shampoo en 

tandpasta. Vanwege de houdbaarheidsdatum kunnen wij helaas geen versproducten als 

groenten, vlees en fruit aannemen. Verse producten worden door ons zelf gekocht. 

 

Voedselbank Amstelveen is in eind 2015 verhuisd naar de Olmenhof. Het voedsel dat wordt 

aangeboden, wordt in de Olmenhof verzameld, waar zich ook de opslag van voedsel bevindt. 

Daar verdelen vrijwilligers de goederen en worden deze aangeboden aan de verschillende 

huishoudens.  

Op woensdagmiddag is onze uitgifte en kunnen de mensen tussen 14.00 en 16.00 uur hun 

pakketten komen halen. Intake is tussen 13:30u en 14:00u. 

 

Ook de Voedselbank staat stil bij de feestdagen. Met Sinterklaas doen wij iets leuks voor de 

kleine  kinderen en met de Kerstdagen geven wij onze klanten bijvoorbeeld heel graag een 

extraatje. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan een lekker kerstbrood met spijs, luxe nootjes of 

aan kerstkransjes. Deze producten kunnen worden afgegeven op woensdagochtend van 9 tot 

11 uur bij de Olmenhof, Landtong 2. 

 

Nog steeds een geweldig gevoel 

 

Het betekent veel voor de medewerkers van Voedselbank Amstelveen om hun bijdrage binnen 

de Voedselbank te kunnen leveren. Het geeft een geweldig gevoel om onze medemensen op 

deze manier te kunnen helpen. Het is heel hard werken, maar je gaat voldaan en tevreden 

weer naar huis. Begin 2016 bracht onze burgemeester, Mirjam van 't Veld, een bezoek aan onze 

Voedselbank en haar bezoek gaf ons allen weer een steuntje in de rug voor het komende jaar.   

 

Naast behoefte aan producten, heeft de Voedselbank ook altijd behoefte aan ondersteuning, 

in welke vorm dan ook. Donateurs zijn altijd van harte welkom, want dan kunnen we zelf de 

voedselpakketten aanvullen met gezonde producten. Maar ook ondersteuning van vrijwilligers, 

bedrijven, organisaties en scholen met hartverwarmende acties zijn meer dan welkom. 

 

Bedankjes 

 

Voedselbank Amstelveen wil  die jaar speciaal bedanken: Banketbakkerij Hulleman, voor hun 

wekelijkse brood en lekkernijen, Albert Heijn, onze kerken in Amstelveen, in het bijzonder de 

Paaskerk met haar geweldige wekelijkse acties, en al die lieve mensen voor hun periodieke 

giften. 

 

Zonder vrijwilligers geen Voedselbank Amstelveen! Iedere week weer staat een geweldige 

ploeg klaar om zich geheel belangeloos in te zetten voor kwetsbare mensen die onze steun het 

op dat moment hard nodig hebben.  

 

Via deze weg willen wij nogmaals iedereen ontzettend bedanken voor jullie inzet! 

 

Namens het bestuur, Grea Twint.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016  
 

   31 december 2016   31 december 2015  

  � � � � 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA  

    

Materiële vaste activa 1      

Vervoermiddel    9.400    13.160  

      

VLOTTENDE ACTIVA  

    

Liquide middelen      

Rabobank Amstelveen    36.310    21.280  

 
 
      

 
 
  45.710    34.440  

 

PASSIVA 

STICHTINGSVERMOGEN 2      

Stichtingskapitaal    28.973    27.421  

      

KORTLOPENDE SCHULDEN      

Overige schulden 3   7.706    2.018   

Overlopende passiva 4   9.031    5.001   

    16.737    7.019  

 
 
      

 
 
  45.710    34.440  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016  

 

 
   Realisatie 

        2016 

   Begroting  

        2016 

   Realisatie 

        2015 

 

 � � � 

Baten  
   

 

Gemeentelijke bijdrage 

5  

 15.000   15.000   30.000  

Donaties en schenkingen 6   6.244   6.300   7.395  

Fondsenwerving en acties   2.750   3.000   250  

Bijdragen sponsoren   11.240   6.000   6.202  

 
 

 35.234   30.300   43.847  

Lasten  
   

Kosten voedselpakketten 7   16.733   18.360   17.319  

Afschrijvingen 8   3.760   3.760   3.760  

Huisvestingskosten 9   6.059   6.288   17.661  

Vervoerskosten 10  4.681   1.860   1.352  

Algemene kosten 11  2.329   1.800   3.579  

Totaal lasten 
 

 33.562   32.068   43.671  

Baten min lasten 
 

 1.672   -1.768   176  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 12  4   80   81  

Rentelasten en soortgelijke kosten 13  -124   -112   -119  

Saldo financiële baten en lasten 
 

 -120   -32   -38  

Saldo boekjaar 
 

 1.552   -1.800   138  

 


