
 
 

 
 
 
 
 

                                   Jaarverslag 2018   
 
Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen 
 
Inleiding 
 
Ondanks de groeiende economie en de afname  van werkeloosheid , leeft in 

Nederland meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De 

VoedselBanken helpen mensen die (tijdelijk) in financiële nood verkeren door ze te 

voorzien van een voedselpakket. Ook bij de Voedselbank Amstelveen is er geen 

sprake van minder vraag naar een voedselpakket.  

Wij verstrekken wekelijks een voedselpakket aan ca.95 gezinnen, die door 

omstandigheden, zoals onder meer door hoge schulden, die hulp hard nodig hebben.  

Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met 

bedrijven, instellingen, gemeente en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat 

armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder 

wordt belast. 

 

Het verstrekken van een voedselpakket is bedoeld als noodhulp. Wij wijzen onze 
cliënten ook de weg naar hulpverlenende instanties. Ons doel daarbij is, dat ze weer 
zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Want een 
voedselpakket moet in principe tijdelijk zijn. 
 
Geschiedenis 
De Stichting is op 1 december 2009 ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 34369469. En is sinds 2015 aangesloten bij 
de Vereniging van Nederlandse VoedselBanken .  
De Stichting is  een 100% non-profit organisatie en werken uitsluitend met 
vrijwilligers. .  

 
Organisatie  
Om als voedselbank goed te kunnen functioneren is Voedselbank Amstelveen  lid 
van de vereniging VoedselBanken  Nederland (VBN) waar 169 VoedselBanken  lid 
van zijn. Alle leden ontvangen van VBN de criteria waar nieuwe en bestaande 
cliënten aan moeten voldoen om een voedselpakket te mogen ontvangen. Tijdens de 



intake gesprekken maken  we gebruik  van een online computerprogramma dat door 
VBN ter beschikking wordt gesteld aan de VoedselBanken die lid zijn van de 
vereniging. Voor alle vragen die een voedselbank heeft,  kan zij een beroep doen op 
het servicecentrum van VBN.  
 
Bestuur 
Op 1 oktober 2018 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden bij Voedselbank 
Amstelveen. 
Het nieuwe bestuur bestaat uit: 
 
Annick Visser – voorzitter 
Marja Ernste – secretaris 
Ronald van den Berg – penningmeester 
Wil Roode – bestuurslid 
 
 
Voedselpakket 
 
Een deel van ons basispakket halen wij wekelijks bij het Distributie Centrum 
Amsterdam. Sinds 2015 zijn wij Regiovoedselbank geworden en vallen we niet 
langer onder Amsterdam. Wij moeten onze voedselpakketten zelf aanvullen met 
verse- en houdbare 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 ook 
wat boodschappen voor ons en deponeren 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.  
  
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 ontvangt de Voedselbank graag producten voor de 
persoonlijke hygiëne, zoals shampoo en tandpasta. Vanwege de 
houdbaarheidsdatum kunnen wij helaas geen versproducten als zuivel, groenten, 
vlees en fruit aannemen. Verse producten worden door ons zelf gekocht.  
 
Voedselveiligheid 
 
VoedselBanken die regelmatig 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 rondom 
houdbaarheid (TGT /THT) respecteren. Natuurlijk zijn schoonmaak en persoonlijke 
hygiëne ook belangrijke factoren. De VoedselBanken van de Vereniging van 
Nederlandse VoedselBanken (V.V.N.) kunnen het certificaat behalen en behouden, 
wanneer ze op meer dan 80 van de 100 haalbare onderdelen voldoende scoren. 
Voedselbank Amstelveen behaalde in 2018 voor het certificaat een score van 95 
punten! Wij voldoen daarmee aan ’Waarborging Voedselveiligheid Nederlandse 
VoedselBanken’  



 
 
Donaties  
 
Naast behoefte aan voedsel, heeft de Voedselbank ook altijd behoefte aan uw 
ondersteuning, in welke vorm dan ook. Donateurs zijn van harte welkom. De 
voedselbank heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen wij gratis. Toch zijn 
er nogal wat kostenposten om de organisatie draaiende te houden. Bijvoorbeeld 
onze vaste lasten voor huisvesting, energie,  telefoon, verzekeringen, computers, 
autokosten,  enzovoort. Elke financiële bijdrage is dan ook meer dan welkom! Dan 
kunnen we de voedselpakketten ook aanvullen met de noodzakelijke gezonde 
producten. 

Gelukkig dragen diverse instanties de voedselbank een warm hart toe. Naast een 
bijdrage van de gemeenten Amstelveen ontvangen wij giften van bedrijven, 
particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties. 
Toch zijn we blijvend op zoek naar financiële hulpmiddelen om ons werk mogelijk te 
maken ten behoeve van onze cliënten. 
Wij staan geregistreerd als een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) wat 
inhoudt dat schenkingen aan de Voedselbank aftrekbaar zijn van inkomsten- en 
vennootschapsbelasting  
 
Vrijwilligers . 
  
Wij hebben een geweldig team van 20 enthousiaste vrijwilligers, die wekelijks de 
voedselpakketten verzorgen en  4 vrijwilligers die de intakegesprekken doen.  
Daarnaast heeft de Voedselbank de medewerking van een aantal vrijwilligers van de 
Lady’s Circle en anderen die helpen bij de inzamelingsacties bij de supermarkten.  
Zonder vrijwilligers geen Voedselbank Amstelveen! Iedere week weer staat een 
geweldige ploeg klaar om zich geheel belangeloos in te zetten voor het ophalen, 
verwerken, opslaan en uitdelen van de pakketten voor kwetsbare mensen die onze 
steun het op dat moment hard nodig hebben. De meesten doen dit al jaren en 
vormen inmiddels een hecht team. Zij zijn ongelooflijk belangrijk voor het reilen en 
zeilen van de Voedselbank. Via deze weg willen wij iedereen ontzettend bedanken 
voor hun inzet  
 
Privacy 
Voedselbank Amstelveen heeft de privacy van de cliënten hoog in het vaandel staan. 
Hiervoor dienen alle vrijwilligers een vrijwilliger en privacy overeenkomst te 
ondertekenen . 
 
Cliënten 
 
De Voedselbank verstrekt wekelijks ca. 95 voedselpakketten aan gezinnen die deze 
hulp hard nodig hebben.  
Over 2018 zijn 80 intakegesprekken  gehouden met mensen die een voedselpakket 
toegewezen hebben gekregen.  
Er zijn 140 her-intakegesprekken gehouden, waarbij 41 mensen zijn gestopt.   
  
 



 
  
Uitgifte van Voedselpakketten   
 
De Voedselbank is gevestigd op Landtong 2 in Amstelveen (De Olmenhof). Het 
voedsel dat wordt aangeboden wordt en opgehaald, wordt daar verzameld en 
opgeslagen. Op woensdagmiddag is de uitgifte en kunnen de cliënten  tussen 14.00 
en 16.00 uur hun pakketten komen halen.  
De intakegesprekken worden gehouden van 13.00 tot 14.00 uur.  
 
Huisvesting 
 
In december kwamen de wethouders Marijn van Ballegooijen Rob Ellermeier ons het 
geweldige bericht brengen, dat wij nog 5 jaar op onze locatie in De Olmenhof aan 
Landtong 5 kunnen blijven. 
Een welkome boodschap, want nu kunnen we vanuit onze vertrouwde locatie nog 
meer richten op ons werk: een gevarieerd en gezond voedselpakket voor onze 
cliënten.  
 
 
Financiën 
Wij zijn geheel afhankelijk van giften, donaties en subsidie. 
 
In 2018 hebben we van particuliere donateurs €4600 ontvangen. Van bedrijven 
€1400, van kerken € 4700 en via fondsen en acties € 2350. 
We zijn iedereen ontzettend dankbaar daarvoor. Veel van onze (vaste) donateurs 
geven maandelijks een bedrag. 
Al deze gelden zijn uiteraard ten goede gekomen aan onze  cliënten natuurlijk voor 
de wekelijkse voedselpakketten en o.a. tijdens de kerstdagen en  extraatjes voor de 
kinderen. 
 
De grootste bijdrage krijgen we jaarlijks van gemeente Amstelveen in.de vorm van 
subsidie. Hiervan wordt o.a. de huur van ons pand betaald.  
 
Natuurlijk hebben we ook veel vaste lasten zoals huur, vervoer. voedsel, 
verzekeringen enz. zie hiervoor het bijgaande financieel overzicht 2018”. 
 
 
Dank voor alle steun 
 
Graag danken we onze sponsors, donateurs en begunstigers, kerken, scholen, 
gemeente en verenigingen en allen die ons financieel of met goederen of diensten 
hebben ondersteund en vragen hen dat ook in 2019 te blijven doen.  Want zonder 
hun steun is er geen voedselbank. 
We danken onze vele vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor dat mooie doel. 
Zonder hen zou de Voedselbank niet kunnen functioneren.  
 
Voedselbank Amstelveen wil dit jaar speciaal bedanken: banketbakkerij Hulleman en  
bakkerij Renzema voor het wekelijkse brood en lekkernijen. De diverse vestigingen 
van Albert Hein, voor haar  medewerking aan onze acties en voor de regelmatige 



donaties van voedsel, onze kerken in Amstelveen en speciaal de Paaskerk met haar 
wekelijkse acties, de Kruiskerk met haar donatie van eieren en Crossroads met haar 
gulle gift voor de gezinnen . Stichting Jarige Job voor hun pakketten voor jarige 
kinderen, De Ronde Tafel voor hun gulle donatie, Lions Mingle voor de 
kinderboeken. De leerlingen van de scholen in Amstelveen die cadeautjes en eten 
voor de kinderen hebben gegeven. En de Lions Club die voor de Voedselbank bij AH 
een inzamelingsactie heeft gehouden. En voorts alle particuliere donateurs voor hun 
giften.  
 
 
Plannen voor 2019 
 
Voedselbank  Amstelveen  blijft zich met behoud van haar kernwaarden inzetten voor 
een duurzame continuering en hernieuwing van de samenwerking met gemeente, 
vrijwilligers, sponsors en donateurs  
Het nieuwe bestuur wil proberen de volgende plannen te verwezenlijken: 
 
1 Het verwerven van verse groenten en fruit. Dat is niet makkelijk en momenteel 
betrekken wij fruit voor een minimum bedrag in Amstelveen. We hopen in de 
toekomst van het Distributie Centrum in Amsterdam meer vers fruit en groenten te 
krijgen, wanneer de beloofde aanvoer uit het Westland gaat komen. Dat is op dit 
moment nog niet bekend.  
2. Het aantrekken van meer chauffeurs, zodat we zelf het voedsel wekelijks kunnen 
halen bij het DCA. Met meer chauffeurs kunnen we ook een planning maken voor het 
ophalen van voedsel bij de diverse leveranciers e.a.   
3. Meer vrijwilligers. En niet alleen voor de intake en de uitgifte. Maar het zou ook 
heel goed zijn om vrijwilligers te hebben die zich kunnen inzetten voor de sponsoring, 
marketing etc.  
4  Contacten aangaan met nieuwe leveranciers (Dirk v.d. Broek) en mogelijke 
sponsors.  
5. Actualiseren van de Website. en een facebookpagina. 
 
 
Het bestuur van de Voedselbank Amstelveen 
Annick Visser – voorzitter 
Marja Ernste – secretaris 
Ronald van den Berg – penningmeester 
 
 
 
Bijlagen: 
 
1 Balans per 31 december 2018 
2 Staat van Baten en Lasten over 2018 
3 Toelichting Staat van Baten en Lasten over 2018 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen  

 

 
STICHTING VOEDSELBANK AMSTELVEEN 
 
 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
                                                                                   31 december 2018               31 december 2017 
ACTIVA 
VASTE ACTIVA 
Materiele vaste Activa 
Vervoermiddel                                                                                          1.880                                           5.640 

VLOTTENDE ACTIVA 
Liquide Middelen 
Rabobank Amstelveen                                                                           21.333                                         22.150 
                                                                                                                   23.213                                         27.790 
 

PASSIVA 
 
STICHTINGSVERMOGEN 
Stichtingskapitaal                                                                                     20.284                                        25.238 
Overlopende Passiva                                                                                 2.929                                          2.552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 
 
STICHTING VOEDSELBANK AMSTELVEEN 

            
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 
2018         

            

      Realisatie Begroting Realisatie 

      2018  2018  2017  

            

            
BATEN            
Gemeentelijke Bijdrage    15.000  15.000  15.000  
Donaties en Schenkingen    4.682  4.000  6.087  
Fondsenwerving en acties    2.356  2.000  439  
Bijdragen Sponsoren    1.412  3.000  8.100  
Donaties Kerken     4.736  1.800  0  
Totaal Baten     28.186  25.800  29.626  

            
LASTEN            
Kosten Voedselpakketten    16.480  19.820  17.679  
Afschrijving Bestelbus    3.760  3.760  3.760  
Huisvestingskosten     5.850  6.300  6.273  
Vervoerskosten     2.798  3.120  2.415  
Kantoorkosten     1.671  4.050  905  
Algemene Kosten     2.392  1.000  3.081  
Totaal Lasten     32.951  38.050  33.208  
Saldo financiele baten en lasten   189  150  153  
BATEN MIN LASTEN     -4.954  -12.400  -3735  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 
 



 
 
STICHTING VOEDSELBANK AMSTELVEEN 
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 
 
LASTEN: 
Kosten Voedselpakketten: 
Gekoeld Vervoer                                                7.650 
Inkoop Verse voeding                                        4.500 
Kadobonnen/Bijdragen kinderen                    4.500 
Bijdrage Voedselbank Noord-Holland               929 
Vergoeding Voedselbanken Nederland       - 1.099 
Totaal                                                                 16.480 
Huisvestingskosten:  
Servicekosten Olmenhof                                  5.820 
Onderhoud Olmenhof                                            30 
Totaal                                                                  5.850 
Vervoerskosten: 
Brandstof                                                               784 
Vaste Lasten (wegenbelasting)                          721 
Onderhoud                                                         1.293 
Totaal                                                                  2.798 
Kantoorkosten: 
Communicatiekosten                                           604 
Kantoorbenodigdheden                                   1.067 
Totaal                                                                  1.671 
Algemene Kosten: 
Kosten vrijwilligers                                               717 
Verzekeringspremies                                        1.438 
Huishoudelijke kosten                                            76 
Overige algemene kosten                                    161 
Totaal                                                                   2.392 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

         

         

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 


