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1. VOORWOORD 
We kunnen terugkijken op een succesvol jaar 2019 waarbij wij, met alle vrijwilligers, weer in staat 
zijn geweest om zo'n 60 gezinnen structureel te voorzien van hun eerste levensbehoeften. 

Er is een aantal hoogtepunten te noemen zonder uit het oog te verliezen dat 'continuïteit' van intake 
en uitgifte de basis is van ons bestaan! De promotionele activiteiten om voedsel in te zamelen 
vormen een aanvullende basis om bij te dragen aan de uitgifte in de breedste zin. Daarnaast moeten 
wij natuurlijk onze rekeningen voldoen en kunnen wij daarom uiteraard niet zonder onze donateurs 
en sponsors. Het voorgaande geeft ons bestaansrecht en hier mogen wij trots op zijn. 

Wat is er in 2019 gerealiseerd? 

 Dierenwinkel Van Tol maakte het mogelijk om tegen lagere kosten transport te organiseren; 
 Het convenant met de gemeente Uithoorn is verlengd en hierin is een groot deel van de 

(huisvestings)kosten gedekt; 
 Er is een nieuw convenant met de voedselbanken van Haarlemmermeer en Aalsmeer 

Voedselbanken met goede afspraken voor de komende 3 jaren 
 We hebben een gezonde financiële balans en kunnen bij het wegvallen van inkomsten een 

jaar blijven bestaan; 
 De plannen voor een nieuwe multifunctionele accommodaties zijn verder uitgewerkt, in 2020 

wordt in opdracht van de gemeente gestart met de bouw. 
 Bij de supermarktactie van 14 december 2019 bij AH Amstelplein werd de hoogste 

krattenopbrengst ooit gehaald. 
 Wegens verbouwingen konden bij drie supermarkten de restanten opgehaald worden. 
 De gemeente besteedt meer aandacht aan armoedebestrijding en heeft een armoede-

regisseur, eind 2019 was er een aanzienlijke stijging van het aantal cliënten. 
 De kersttikkie actie leverde door de verdubbelaar van het Armoedefonds het prachtige 

bedrag op van € 2.300,-. Deze middelen zijn integraal ten goede gekomen van de cliënten. 

Voor 2020 zijn er ook genoeg uitdagingen. De belangrijkste is het waarborgen van voldoende 
vrijwilligers op verschillende posities. Hier wordt hard aan gewerkt, de ‘noodkreet’ haalde eind 2019 
de voorpagina van de lokale media! 
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1.1. Organisatie 
Voedselbank Uithoorn- De Kwakel (VBU) verzorgt voedselhulp voor mensen die hulp hard nodig 
hebben. Vrijwilligers helpen daarbij. De levensmiddelen worden geschonken door winkeliers en 
producenten om onder meer verspilling tegen te gaan. Ook particulieren schenken levensmiddelen 
die zij tijdens supermarktacties kopen. Het voedsel voldoet aan de eisen die de Nederlandse Voedsel- 
en Waren Autoriteit (NVWA). De eerste uitgifte van VBU was op 14 november 2013. 
 
Om als voedselbank goed te kunnen functioneren zijn onderstaande samenwerkingsverbanden tot 
stand gekomen. 

 VBU is lid van de vereniging Voedselbanken Nederland (VBN) waar 169 voedselbanken lid 
van zijn. Alle leden ontvangen van VBN criteria waar nieuwe aanmeldingen aan moeten 
voldoen om een voedselpakket te mogen ontvangen. Bij de intake gesprekken wordt gebruik 
gemaakt van een online computerprogramma van de VBN. Voor alle vragen die een 
voedselbank heeft, kan een beroep gedaan worden op het servicecentrum van VBN. Alle 
voedselbanken krijgen jaarlijks financiële ondersteuning van VBN (€ 1.000) 

 VBU heeft een convenant afgesloten met de gemeente Uithoorn om goed inzicht, overzicht 
en ondersteuning te kunnen krijgen van de klanten van de voedselbank. Hieraan is een 
jaarlijks subsidie verbonden van (€ 7.000)  

 VBU heeft een convenant gesloten met voedselbank Haarlemmermeer (VBH) en voedselbank 
Aalsmeer (VBA) voor inzameling, uitgifte en opslag van voedsel. 

 
VBU is georganiseerd volgens onderstaand organogram: 

 
De vrijwilligers waren als volgt binnen  de voedselbank werkzaam: 
 

 
  

Organogram Voedselbank Uithoorn-De Kwakel

Scholenprojecten

voedselverwerving

supermarktacties

ICT beheer

vri jwill igersbeheer/  
werving/coördinatie

transport transport

bestuur

Intake cliëntadministratie uitgifte

cliënt begeleiding

gastvrouwen

transport/ 
chauffeurs

Team Aantal
Bestuur 3
Intake & cliëntbegeleiding inclusief coördinator 9
Uitgifte inclusief coördinator 20
Lossen van de bus (Morgenster) 4
Clientadministratie 2
Chauffeurs 3
Voedselverwerving 2
ICT beheer 1
Scholenprojecten 1
Supermarktacties (SMA’s) 14
Totaal 59
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1.2. Werving vrijwilligers 
In 2019 is het bestuur actief geweest om nieuwe vrijwilligers te werven via de vrijwilligersmarkt van 
gemeente Uithoorn, de vrijwilligerssite van Tympaan De Baat, de lokale weekbladen en social media. 
Dit heeft geresulteerd in nieuwe vrijwilligers bij de supermarktacties, cliëntenadministratie en 
uitgifte. 
Ook zijn twee vrijwilligers actief geweest bij het werven van voedsel en speciale projecten. Zij hebben 
bestuur en afdelingen geassisteerd bij informeren/indelen van vrijwilligers en hebben de 
berichtgeving verzorgd naar de lokale media en via social media. 

2. INTAKE EN CLIËNTENADMINISTRATIE 
Het team Intake zorgt voor de intake gesprekken met mensen die zich bij voedselbank hebben 
aangemeld om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Zij werken volgens de ‘reader’ waar 
alle processen, regels, verwijzingen voor cliënten zijn vastgelegd. Hierin staan ook de voorbeeld 
brieven die naar cliënten gestuurd kunnen worden. Het team cliëntenadministratie verwerkt de 
resultaten van de afdeling intake en informeert de cliënten officieel over oproepen voor (her) intake 
gesprekken en toekenning/afwijzing van een voedselpakket.  

 

Onderstaande tabellen geven een indicatie van de uitvoering. 
 
Intakegesprekken 2017 2018 2019 
Nieuwe intakes 41 42 45 
Aangenomen van nieuwe intakes 23 28 36 
Wachtlijst van nieuwe intakes 0 0 0 
Afgewezen van nieuwe intakes 18 14 9 
Herintakes 128 104 119 
Aangenomen van herintakes 81 68 88 
Wachtlijst van herintakes 0 0 0 
Afgewezen van herintakes 47 36 31 
Gestopte klanten 31 37 29 
Gemiddelde duur korter dan 3 maanden 17 19 24 
Gemiddelde duur tussen 3 en 6 maanden 9 13 15 
Gemiddelde duur tussen 6 en 12 maanden 9 16 13 
Gemiddelde duur tussen 1 en 2 jaar 17 13 15 
Gemiddelde duur tussen 2 en 3 jaar 18 13 7 
Gemiddelde duur meer dan 3 jaar 13 21 20 

 

  



  

 

   
 

    

 Sociaal jaarverslag 2019 6/11 28-2-2020 
 

Reden stopzetting 2017 2018 2019 
Onbekend 2 6 6 
3 jaar of langer ene pakket ontvangen 6 2 0 
Anders 2 5 2 
Boven norm 1 8 7 
Duur gebruik overschreden 0 0 0 
Meerdere malen niet geweest 4 3 2 
Niet op herintake verschenen 3 0 4 
Op eigen verzoek 13 9 8 
Vakantie 0 1 0 
Verhuisd 0 3 0 

 

Verwijzing door instanties 2017 2018 2019 
Amstelring 1 1 2 
Amstelvisie 36 36 39 
AMW Participe   8 8 
Anders 15 17 19 
Gemeente Uithoorn 14 17 12 
Mando 9 6 6 
Ons Tweede Thuis 2 0 1 
Vita Welzijn en Advies 11 0 0 
Vluchtelingenwerk 11 11 9 

 99 96 96 

Schuldenoverzicht van cliënten 

Hoogte schulden in euro 2017 2018 2019 
0-2.000 10 13 17 
2.001 - 4.000 5 5 10 
4.001 - 7.500 3 5 4 
7.501 - 10.000 5 4 4 
meer dan 10.000 23 30 25 
Niet ingevuld 1 3 8 

 

3. UITGIFTE 
Het team Uitgifte zorgt wekelijks voor de samenstelling van de voedselpakketten dat door het 
chauffeursteam iedere week met de bestelbus van de Uithoornse dierenwinkel van Tol vanuit de 
centrale opslag in Haarlemmermeer naar het uitgiftepunt aan de Johan de Wittlaan wordt gebracht. 
Vrijwilligers van het arbeidstrainingscentrum de Morgenster zorgen er voor dat de volgeladen bus 
gelost wordt. De chauffeurs zorgen ook voor het transport van de gedoneerde goederen naar de 
centrale opslag. 
 

 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uitgereikte kratten in de eerste week 20 67 63 61 57 59
Uitgereikt kratten in de laatste week 69 67 60 52 62 63
Gemiddeld aantal uitgereikte kratten 48 63 61 55 52 56
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Profiel huidige klanten 2017 2018 2019 
Geslacht aanvrager man 23 26 32 
Geslacht aanvrager vrouw 29 32 33 
Leeftijd jonger dan 30 jaar 4 7 9 
Leeftijd tussen 30 en 50 jaar 35 34 39 
Leeftijd tussen 50 en 65 jaar 10 14 14 
Leeftijd ouder dan 65 jaar 3 3 3 
Aantal huishoudens 52 58 65 
Aantal personen 139 151 174 
Kinderen jonger dan 18 jaar 55 60 69 
Kinderen 18 jaar en ouder 19 21 26 
Alleenstaanden 19 24 27 
Eenoudergezinnen 20 22 24 
Gezinnen 12 12 12 
Stellen 1 0 2 
 
Aantal huishoudens met  2017 2018 2019 
1 persoon 19 24 27 
2 personen 10 6 9 
3 personen 6 12 9 
4 personen 8 9 9 
5 personen 6 2 4 
6 personen 2 3 4 
7 personen 0 1 2 
8 personen 1 1 1 
  52 58 65 
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4. INFORMATIE- EN DATAVEILIGHEID 
VBU heeft de privacy van de cliënten hoog in het vaandel staan. Hiervoor dienen alle vrijwilligers een 
‘vrijwilliger en privacy overeenkomst’ te ondertekenen. 
VBU heeft het ‘meldingsformulier verwerking persoonsgegevens’ ingevuld voor de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Hiermee heeft VBU aan kunnen tonen dat zij correct omgaat met de verwerking 
van privacy gevoelige persoonsgegevens. 
In 2019 is geprobeerd om voor de vrijwilligers die werken met privacygevoelige gegevens een gratis 
Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen is het 
aanstellingsbeleid vrijwilligers en gedragsprotocol opgesteld en gepubliceerd op de website. Met 
hulp van de gemeente is eind 2019 uiteindelijk de toestemming verleend. 

5. VOEDSELVERWERVING 
Het doel van het team Voedselverwerving is om zo veel mogelijk structureel voedsel te verwerven. 
Het streven is om net zoveel kratten met voedsel aan de centrale opslag in Haarlemmermeer te 
leveren als het aantal gesorteerde voedselpakketten dat VBU wekelijks van de centrale opslag in 
Haarlemmermeer ontvangt. 
 
Uit onderstaande grafiek blijkt hoeveel kratten met voedsel per week in 2019 zijn opgehaald. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5.1. Supermarktacties 
In 2019 zijn er 5 supermarktacties gehouden. Vrijwilligers delen bij de ingang van de supermarkt 
boodschappenlijstjes aan het publiek uit met de vraag of zij één of meerdere producten die op deze 
lijst staan willen kopen voor de voedselbank. Nadat deze bij de kassa zijn afgerekend, worden de 
boodschappen bij een kraam van onze voedselbank ingeleverd. Totale opbrengst 466 kratten  
Wegens verbouwingen van Albert Heijn Amstelplein, COOP en Jumbo Zijdelwaard, hebben we drie 
keer voedselrestanten gedoneerd gekregen. 
De pieken in de grafiek van de geleverde kratten geven bovengenoemde actie aan. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal aantal uitgereikte voedselpakketten 2.450 3.351 3.152 2.840 2.703 2.836
Totaal aantal kratten opgehaald in Uithoorn 636 1.572 2.720 2.270 1.797 2.503
Saldo (exclusief levering basispakket) -1.814 -1.779 -432 -570 -906 -333
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5.2. Scholenprojecten 
In 2019 zijn de contacten met basisscholen en het Alkwin College voortgezet. Hierdoor hebben deze 
scholen inzamelacties georganiseerd. Het team heeft hierbij alle klassen van deze scholen bezocht 
om informatie over onze voedselbank te geven. Hierna wordt er door de kinderen actie gevoerd om 
in de school voedsel te verzamelen.  

6.  VOEDSELVEILIGHEID 
Ook in 2019 is er een audit uitgevoerd door de Houwersgroep. Dit bedrijf is door Voedselbanken 
Nederland gevraagd om deze audit bij alle voedselbanken in Nederland te doen die een voedsel-
veiligheid certificaat willen hebben.  
Voedselbanken Nederland heeft een handboek voedselveiligheid samengesteld. Dit handboek is in te 
zien op het uitgiftepunt en is afgelopen jaar opnieuw vastgesteld. 
 
Voedselbank Uithoorn heeft het vernieuwde certificaat voor voedselveiligheid mogen ontvangen en 
dit aan het informatiebord in het uitgifte lokaal opgehangen. VBU scoorde maar liefst 90% 
 

7.  FONDSENWERVING  
Zonder fondsen geen voedselbank. Daarom is de voedselbank erg blij met alle steun die zij in 2019 
heeft mogen ontvangen van bedrijven, kwekers, winkels, kerken, scholen en particulieren. 
 
Er zijn zoveel donaties gegeven dat het financiële boekjaar 2019 positief kon worden afgesloten. 
De resultatenrekening en balans 2019 zijn terug te vinden in bijlage 10.1. Het weerstandsvermogen 
van de VBU is erop gericht ongeveer  een jaar door te kunnen gaan als de inkomsten wegvallen. 

7.1. Convenant met gemeente Uithoorn 
De gemeenteraad van Uithoorn heeft VBU opgenomen in haar armoedebeleid. Hierdoor heeft de 
gemeente Uithoorn een onkostenvergoeding voor de locatie aan VBU toegekend. In 2019 is 
geldigheid van het convenant verlengd tot en met 2021. 
 
In 2019 is de indeling besproken voor een Multi Functionele accommodatie naast het Duet. Het is de 
verwachting dat in 2020 met de bouw gestart gaat worden.  

 

8. BESTUURSSAMENSTELLING 
Arjan Meijer, voorzitter 
Peter Hoogenboom, penningmeester 
Carola Overwater, secretaris  
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9. PLANNEN 2020 
 

Plannen heeft een Voedselbank altijd, enkele die in 2020 besproken aangepakt worden zijn: 

Bestuursfunctie vrijwilligerszaken: 

Om de continuïteit te waarborgen is er een aantal speerpunten waar het bestuur zich op gaatl 
richten. De organisatie is op een aantal sleutelposities kwetsbaar omdat deze posities worden 
ingevuld door personen die geen directe plaatsvervanger tijdens afwezigheid of opzegging door 
persoonlijke afwegingen hebben. Om de VBU organisatie een goede structurele invulling te geven en 
onze ‘kwetsbaarheid’ te verlagen hebben wij een bestuurdersfunctie vrijwilligerszaken opgesteld. 
Het lijkt erop dat wij deze op korte termijn ingevuld kunnen krijgen. Het doel is om op sleutelposities 
tenminste een dubbele bezetting te hebben. De vacatures zijn uitgezet via diverse media. 

Werving sponsoren donateurs financieel: 

De inkomsten van VBU zijn grillig met uitzondering van Voedselbanken Nederland en de Gemeente 
Uithoorn die door het sluiten van het convenant zorgt voor de dekking van de huurkosten van ons 
pand. De uitdaging zit vooral in het gedekt krijgen van de operationele kosten waar ‘reguliere’ 
fondsen geen dekking voor bieden. Door hier ook een vacature voor te creëren verwachten wij meer 
inkomsten te kunnen genereren. Er zijn inmiddels een aantal ideeën uitgewerkt waarin VBU 
transparant maakt wat elke investering betekent voor de kostendekking. VBU is met diverse 
donateurs in gesprek en bouwt aan relaties. 

Multifunctioneel Centrum / nieuwe huisvesting 2021 

Er wordt al meer dan 2 jaar gewerkt aan een nieuwe huisvesting dat medio 2021 betrokken kan gaan 
worden. De tekeningen zijn er en aanbestedingen zijn gedaan. 

Nieuwe loods Haarlemmermeer  

In maart 2020 wordt de nieuwe loods in de Haarlemmermeer worden. Deze is op alle fronten 
voorbereid op de toekomst. Dit zowel op het vlak van capaciteit, energiezuinigheid, logistiek als op 
Arbo technisch vlak. Voedselbank Haarlemmermeer speelt een absolute sleutelrol in het verzamelen 
en verdelen van voedselpakketten die op klantniveau wekelijks worden samengesteld en worden 
opgehaald door VBU Uithoorn. 
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10. BIJLAGEN 

10.1. Resultatenrekening en balans 2019 

 
 
Weerstandsvermogen is gericht op 1 jaar continuïteit bij wegvallen inkomsten. 

 

10.2. Donateurs 2019 

Armoedefonds     Autobedrijf Nieuwendijk Aalsmeer 

Burgemeester Kootfonds  Gemeente Uithoorn 

Groengroep Uithoorn   Initiatievenfonds 

Kerk PCI RK Parochie Emmaus Kerk PGU Diaconie 

Lianda’s Marktkraam   Mills Nutrients 

Particulieren     Sponsorkliks 

Supermarktacties     TCF Advisory 

Voedselbank Nederland 




