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1. VOORWOORD 
Het jaar 2020 is in vele opzichten een bijzonder jaar geweest waar we als Voedselbank–team een 
bijzondere prestatie hebben gerealiseerd waar we met recht trots op mogen zijn.  
Vanaf 13 maart 2020 veranderde in Nederland  voor iedereen de manier waarop we leven en ook 
voor onze Voedselbank veranderde er veel. Gelukkig konden we open blijven, maar sindsdien gaat 
alles op een andere manier.  
 
De impact van Corona heeft vooral zijn weerslag gevonden bij uitgifte. Zo moesten wij kwetsbare 
vrijwilligers beschermen en vragen om ‘tijdelijk’ afstand te nemen. Geen makkelijke beslissing 
wanneer je beseft hoe sterk de betrokkenheid is van ons team van vrijwilligers. De bezetting tijdens 
de uitgifte is zo laag mogelijk gehouden, looproutes zijn aangepast, intakes zijn op geïmproviseerde 
wijze afgenomen en in de ruimtes zijn spatschermen geplaatst. De mate van flexibiliteit en 
ondernemerschap is van bijzondere klasse geweest. Hier zijn we trots op!  
 
De inzameling van voedsel die in grote mate afhankelijk is van supermarktacties, is grotendeels 
ondervangen door een vaste donatieopstelling bij AH Jos van den Berg. Donateurs hebben zich zowel 
financieel als in food- en non food ruimhartiger opgesteld dan in voorgaande jaren. Blijkbaar heeft 
Corona een positieve spin-off in het besef om mensen in nood te ondersteunen in noodzakelijke 
voorzieningen. Daarbij willen wij ook de gemeente Uithoorn bedanken voor haar interesse en 
betrokkenheid vanuit het Armoedebeleid wat bijdraagt aan een goede bediening van de cliënten.  
De cliënten hebben in deze tijd ‘gewoon’ een goed en volwaardig voedselpakket ontvangen in 
ongewone tijden! 
 
2020 was ook het jaar van het afscheid van onze trouwe coördinatoren uitgifte en intake van het 
eerste uur met hun ervaring en expertise. De opvolgers op deze sleutelposities zijn alweer een tijdje 
aan de slag en slagen er met hun team in binnen de RIVM-maatregelen alle cliënten wekelijks te 
voorzien van een voedselpakket. Als VBU zijn we enorm blij dat we deze sleutelposities meer dan 
volwaardig konden invullen. 
 
Het bestuur van de VBU is in 2020 gewijzigd. Organisatie is de essentie van ons voortbestaan vandaar 
dat er in het bestuur een taak vrijwilligerszaken is toegevoegd. Enerzijds om binnen de organisatie 
intern meer te verbinden en anderzijds te versterken en klaar te zijn voor de toekomst. Eind 2020 is 
Ria Walta bereid gevonden toe te treden tot het bestuur en zij heeft in haar takenpakket vooral 
Vrijwilligerszaken.  
 
Het bestuur gaat functioneren als een bestuur op afstand van de uitvoering. Voorzitter Arjan Meijer 
is vooral het gezicht naar buiten. Peter Hoogenboom (penningmeester), Carola Overwater 
(secretaris) en Ria Walta gaan functioneren als dagelijks bestuur en zijn aanspreekbaar op interne 
aangelegenheden.  
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1.1. Organisatie 
Voedselbank Uithoorn- De Kwakel (VBU) verzorgt voedselhulp voor mensen die hulp hard nodig 
hebben. Uitsluitend vrijwilligers helpen daarbij. De levensmiddelen worden geschonken door 
winkeliers en producenten om verspilling tegen te gaan of een goede daad te doen. Ook 
particulieren schenken levensmiddelen die zij tijdens supermarktacties kopen. Het voedsel voldoet 
aan de eisen die de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) eraan stelt.  
 
Om als voedselbank goed te kunnen functioneren zijn onderstaande samenwerkingsverbanden tot 
stand gekomen. 

 VBU is lid van de vereniging Voedselbanken Nederland (VBN) waar 171 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, afhankelijk van de grootte, jaarlijks financiële ondersteuning van VBN 
(VBU ontvangt € 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 
jaarlijkse onkostenvergoeding 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 VBU werkzaam: 
 
Team Aantal 
Bestuur 4 
Intake en cliëntbegeleiding inclusief coördinator 10 
Uitgifte inclusief coördinator 12 
Lossen van de bus (Morgenster) 4 
Cliëntadministratie 2 
Chauffeurs 2 
Voedselverwerving 2 
ICT beheer 1 
Scholenprojecten 2 
Supermarktacties 14 
Totaal 41 
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1.2. Werving vrijwilligers 
In 2020 is het bestuur actief geweest om nieuwe vrijwilligers te werven via de vrijwilligerssite van 
Tympaan De Baat, onze website en social media. Dit heeft geresulteerd in acht nieuwe vrijwilligers bij 
Uitgifte en Intake. 
 

2. INTAKE EN CLIËNTENADMINISTRATIE 
Het team Intake zorgt voor de intake gesprekken met mensen die zichzelf bij de VBU hebben 
aangemeld dan wel via andere kanalen bij ons worden aangemeld om in aanmerking te komen voor 
een voedselpakket. Team Intake werkt 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 2018 2019 2020 
Nieuwe intakes 42 45 36 
Aangenomen van nieuwe intakes 28 36 23 
Wachtlijst van nieuwe intakes 0 0 0 
Afgewezen van nieuwe intakes 14 9 13 
Herintakes 104 119 136 
Aangenomen van herintakes 68 88 97 
Wachtlijst van herintakes 0 0 0 
Afgewezen van herintakes 36 31 38 
Gestopte klanten 37 29 34 
Gemiddelde duur korter dan 3 maanden 19 24 16 
Gemiddelde duur tussen 3 en 6 maanden 13 15 9 
Gemiddelde duur tussen 6 en 12 maanden 16 13 13 
Gemiddelde duur tussen 1 en 2 jaar 13 15 29 
Gemiddelde duur tussen 2 en 3 jaar 13 7 13 
Gemiddelde duur meer dan 3 jaar 21 20 15 
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Reden stopzetting 2018 2019 2020 
Onbekend 6 6 3 
3 jaar of langer een pakket ontvangen 2 0 1 
Anders 5 2 2 
Boven norm 8 7 9 
Duur gebruik overschreden 0 0 0 
Meerdere malen niet geweest 3 2 5 
Niet op herintake verschenen 0 4 4 
Op eigen verzoek 9 8 7 
Vakantie 1 0 0 
Verhuisd 3 0 3 

 

Verwijzing door instanties 2018 2019 2020 
Amstelring 1 2 3 
Amstelvisie 36 39 29 
AMW Participe 8 8 4 
Anders 17 19 22 
Gemeente Uithoorn 17 12 9 
Mando 6 6 5 
Ons Tweede Thuis 0 1 2 
Vita Welzijn en Advies 0 0  
Vluchtelingenwerk 11 9 10 

 96 96 84 

Schuldenoverzicht van cliënten 

Hoogte schulden in euro 2018 2019 2020 
0-2.000 13 17 15 
2.001 - 4.000 5 10 8 
4.001 - 7.500 5 4 4 
7.501 - 10.000 4 4 3 
meer dan 10.000 30 25 24 
Niet ingevuld 3 8 0 

 

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 in Uithoorn 
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. 
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Profiel huidige klanten 2018 2019 2020 
Geslacht aanvrager man 26 32 37 
Geslacht aanvrager vrouw 32 33 24 
Leeftijd jonger dan 30 jaar 7 9 5 
Leeftijd tussen 30 en 50 jaar 34 39 33 
Leeftijd tussen 50 en 65 jaar 14 14 21 
Leeftijd ouder dan 65 jaar 3 3 2 
Aantal huishoudens 58 65 61 
Aantal personen 151 174 169 
Kinderen jonger dan 18 jaar 60 69 69 
Kinderen 18 jaar en ouder 21 26 25 
Alleenstaanden 24 27 26 
Eenoudergezinnen 22 24 21 
Gezinnen 12 12 13 
Stellen 0 2 1 
 
Aantal huishoudens met  2018 2019 2020 
1 persoon 24 27 26 
2 personen 6 9 4 
3 personen 12 9 11 
4 personen 9 9 9 
5 personen 2 4 4 
6 personen 3 4 4 
7 personen 1 2 2 
8 personen 1 1 1 
  58 65 61 
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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 
‘vrijwilligers- en privacy overeenkomst’ te ondertekenen. Hierin staan onder andere de 
arbeidsvoorwaarden voor zowel VBU als de vrijwilliger(s). 
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. 
Met hulp van de gemeente is eind 2019 toestemming verleend om voor de vrijwilligers die werken 
met privacygevoelige gegevens een gratis Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Vanwege 
Corona is in 2020 geen actie ondernomen, dit is doorgeschoven naar 2021. 

5. VOEDSELVERWERVING 
Het doel van het team Voedselverwerving is om structureel zo veel mogelijk 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 2020 zijn opgehaald. 
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2016 2017 2018 2019 2020
Uitgereikte kratten in de eerste week 63 61 57 59 65

Uitgereikt kratten in de laatste week 60 52 62 63 67

Gemiddeld aantal uitgereikte kratten 61 55 52 56 64

2016 2017 2018 2019 2020

Totaal aantal uitgereikte voedselpakketten 3.152 2.840 2.703 2.836 3.407

Totaal aantal kratten opgehaald in Uithoorn 2.720 2.270 1.797 2.503 3.559

Saldo (exclusief levering basispakket) -432 -570 -906 -333 152
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5.1. Supermarktacties 
Wegens de Corona-pandemie kon in 2020 slechts 1 supermarktactie (SMA) 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 VBU. Nadat deze bij de kassa 
zijn afgerekend, worden de boodschappen bij een kraam van onze VBU ingeleverd.  
 
Ondanks het niet kunnen doorgaan van de SMA's hebben we onze clientèle toch elke week een 
fatsoenlijk aanbod kunnen doen. Elke donderdag rijden onze chauffeurs naar Hoofddorp om kratten 
op te halen met een basispakket aan producten. Deze kratten worden aangevuld met producten die 
de VBU ophaalt in de regio o.a. bij zorgboerderij Inner Art, paprikakweker Duijnisveld, groothandel 
EFF, bakkerij Hulleman en in het seizoen ontvangen we veel groenten en fruit van particulieren uit 
hun volkstuin.  
  
De VBU mag sinds eind 2020 bij de supermarkten Albert Heijn Jos van den Berg, Jumbo Peter de Jong 
en Quakel Rehorst kratten neerzetten waarin de klanten producten kunnen deponeren voor de VBU. 
In de kerk St. Jan in De Kwakel staat een krat en een collectebus. Deze kratten en de collectebus zijn 
vaak goed gevuld en compenseren enigermate het gemis van de opbrengst van de SMA’s.  
 Van de vele spontane ontvangen financiële donaties worden (voedsel)producten gekocht uit de 
"schijf van vijf", zodat er een zo gezond mogelijk pakket samengesteld kan worden. 

5.2. Scholenprojecten 
In 2020 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 VBU te geven. Hierna wordt er door de kinderen actie gevoerd om in de 
school voedsel te verzamelen.  
In week 50 organiseerde de VBU in samenwerking met de scholen de Zon en de Springschans een 
inzamelingsactie. Het Alkwin Kollega zamelde voor de kerstvakantie 2020 vele goederen in om 
kerstpakketten samen te stellen en doneerde daarnaast cadeaukaarten voor alle cliënten en 
daarnaast ook nog een donatie in geld. 
 

6.  VOEDSELVEILIGHEID 
Ook in 2020 is er een audit uitgevoerd door de Houwersgroep. Dit bedrijf is door Voedselbanken 
Nederland gevraagd om deze audit te doen bij alle voedselbanken in Nederland die een voedsel-
veiligheidscertificaat willen hebben.  
Voedselbanken Nederland heeft een handboek voedselveiligheid samengesteld. Dit handboek is in te 
zien op het uitgiftepunt en is afgelopen jaar opnieuw vastgesteld. 
 
VBU 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 VBU erg blij met alle steun die zij in 2020 heeft 
mogen ontvangen van bedrijven, kwekers, winkels, kerken, scholen en particulieren. 
 
Er zijn zoveel financiële donaties gegeven dat het boekjaar 2020 positief kon worden afgesloten. 
De resultatenrekening en balans 2020 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. 
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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. Het convenant is 
geldig tot en met 2021. 
 
Op 29 juli 2020 werd het bouwbord voor de nieuwe MultiFunctionele Accommodatie Thamerdal 
onthuld, het nieuwe buurtcentrum naast basisschool Het Duet. De onthulling van het bouwbord 
luidde de daadwerkelijke start van de bouw in. Als alles volgens planning verloopt, opent het 
buurtcentrum voor de zomervakantie van 2021 zijn deuren.  
 

8. BESTUURSSAMENSTELLING 
Arjan Meijer, voorzitter 
Peter Hoogenboom, penningmeester 
Carola Overwater, secretaris  
Ria Walta, bestuurslid 
 
 

9. PLANNEN 2021 
 

Plannen heeft een Voedselbank altijd, enkele die in 2021 besproken aangepakt worden zijn: 

Zorgen voor continuïteit in de uitlevering van pakketten en vooruitkijken naar 2021 waarbij verwacht 
wordt dat er een groter beroep gedaan wordt op de VBU door de stijging van het aan cliënten. 

Verhuizing naar de nieuwe MFA. Dit betekent niet alleen de fysieke verhuizing, maar ook onze 
werkprocessen moeten anders ingericht worden. Begin 2021 starten de 1e overleggen om hier vorm 
aan te geven. 

Transport/vervoer zit op dit moment tegen de maximale capaciteit van de bussen aan en de 
belastbaarheid van de chauffeurs is hierdoor verhoogd. Onderzoeken zijn gestart om naar oplossingen 
te werken. 

Supermarktacties zijn naar verwachting voor 2021 nog beperkt. Goede en succesvolle initiatieven 
staan hier tegenover zoals het vaste inzamelpunt bij AH Jos van den Berg. Het is wenselijk om ook bij 
de andere supermarkten een mooi en vast inzamelpunt te realiseren en hiervoor gaan aanvullende 
initiatieven ontwikkeld worden. 

Naast de supermarkten blijft het nodig om andere  structurele voedselbronnen zoeken als aanvulling 
op de bestaande bronnen en het aankopen van voedsel te beperken tot een minimum. 

VBU heeft in 2020 een bijzonder jaar gekend waar structurele nieuwe donateurs zijn gevonden. Er 
liggen promotionele initiatieven op de plank die nieuw leven ingeblazen kunnen worden wanneer er 
capaciteit bij de vrijwilligers is gevonden.  
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10. BIJLAGEN 

10.1. Resultatenrekening en balans 2020 
 

 
 
Weerstandsvermogen is gericht op 1 jaar continuïteit bij wegvallen inkomsten. 

 

10.2. Donateurs 2020 

PCI RK Parochie Emmaus PGU Diaconie PCI H. Joannes Geboorte 

Anonieme kerkgangers Bij Bastiaan Anoniem fonds 

Dick de Boer Holding Fred Makelaardij Huisartsen Waterlinie Uithoorn 

M Kokshoorn communicatie advies  Lions Club Mills Nutrients 

TCF Advisory 65 particulieren Gemeente Uithoorn 

Voedselbank Nederland Alkwin Kollege Supermarktacties 

Armoedefonds Inner Wheel Aalsmeer Nationaal Fonds Kinderhulp 

Rabobank regio Schiphol Rabo clubkas actie Rotaryclub RCAU  


