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Jaarverslag 2016 Voedselbank Amersfoort 
 
 
 
De missie van Voedselfocus Amersfoort is het verminderen van (verborgen) armoede in 
de regio Amersfoort, door een balans te vinden tussen het tekort en het overschot aan 
voedsel in de maatschappij, middels het aanbieden van voedselpakketten aan 
huishoudens die voor korte of langere termijn onder het bestaansminimum van de 
bijstandsuitkering leven.  Daarnaast gaat het bij Voedselfocus Amersfoort om méér dan 
alleen het uitdelen van voedselpakketten. Het uitgangspunt is dat de klanten zo snel 
mogelijk weer zelfredzaam zijn. 
 
Door middel van een uitgebreide intake wordt een financiële situatie in kaart gebracht. 
Daarnaast wordt bekeken of er al voldoende hulp aangeboden wordt door diverse hulp-
verlenende instanties of mogelijke subsidies ontvangen worden. Huishoudens die 
voedselpakketten ontvangen, worden periodiek getoetst (ten minste eenmaal per 3 
maanden). Zij worden verzocht hun financiële gegevens te overleggen, voordat er een 
beslissing genomen wordt over het verlengen van de hulp. Als huishoudens niet naar de 
hulpverleningsinstanties gaan terwijl dat wel verzocht is, of als zij niet meewerken met 
deze instanties, dan wordt de hulp stopgezet en ontvangen zij geen voedselpakket meer.  
 
Het is dus geen vrijblijvende hulp, maar men dient actief mee te werken aan een 
verbetering van hun situatie.  
 
Het aantal klanten dat financieel op een absoluut minimum zit is in het afgelopen jaar 
gedaald. 
 
Voedsel Focus Amersfoort werkt samen met leveranciers (vaak producenten van 
levensmiddelen), voedselbanken in andere steden en verschillende hulpverlenings-
instanties.  Het ontvangt giften van particulieren, instellingen en stichtingen.  
 
Er zijn diverse supermarkten en bakkerijen die ons helpen door restanten aan te bieden. 
Bij sommige ketens gaat dit via het hoofkantoor en het distributiecentrum. In 2017 komt 
er tussen ALDI, PLUS, JUMBO en lokale voedselbanken een samenwerkingsverband, 
zodat Voedselfocus Amersfoort dan zelf de winkels in de regio mag benaderen.  
 
Dit jaar zijn er verschillende succesvolle winkelacties gehouden. Evenals na de 
huishoudbeurs mocht Voedselfocus Amersfoort samen met Zending over Grenzen na de 
PLMA beurs (een beurs waar fabrikanten uit de hele wereld hun producten 
presenteren) gekoelde en houdbare producten ophalen. Liefst 100 pallets (à 750 liter) 
met niet langer dan 4 maanden houdbare producten en 24 pallets met 
diepvriesproducten is naar Amersfoort gekomen. Naast onze eigen voedselbank zijn er 
ook veel producten aan andere voedselbanken doorgegeven. 
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Door de boycot van handel naar Rusland en een overheidsmaatregel is er in 2016 veel 
groenten en vruchten via Voedselbank Nederland bij de landelijke voedselbanken 
terecht gekomen.  
 
Door alle kwalitatief goede voedingsmiddelen die zij ontvangen heeft kon Voedselfocus 
Amersfoort mooie pakketten samenstellen en was er in 2016 de ruimte minder streng te 
hoeven te zijn bij het toekennen van de voedselpakketten. De norm werd aangepast. 
Hierdoor kwamen méér mensen in aanmerking voor een voedselpakket.  
 
Voedselfocus Amersfoort kent twee pakketten: een basispakket en een pluspakket. Het 
basispakket is naar de landelijke norm voor huishoudens waar een maandelijks bedrag 
van 110 euro per huishouden, met daarbij opgeteld 70 euro per persoon extra te 
besteden is. Een alleenstaande mag voor boodschappen dus niet meer dan 180 euro te 
besteden hebben.  
 
Daarnaast heeft Voedselfocus Amersfoort een groep klanten die net boven die norm zit, 
maar voor wie het nog steeds erg moeilijk is om rond te komen. Zij komen in 
aanmerking voor een zogenaamd pluspakket. Hiervoor is de norm 110 euro per 
huishouden en 100 euro per persoon extra. Voor een alleenstaande is dat dus 210 euro. 
Ook plus-pakketten worden volwaardig samengesteld. 
 
Ook kent Voedselfocus Amersfoort XL klanten. Dit zijn klanten die tijdelijk heel weinig te 
besteden hebben (minder dan 1/3 van de geldende norm). In 2016 mochten zij 2 keer 
per week een pakket komen halen. Elke maand werd bepaald of men hiervoor nog in 
aanmerking kwam of teruggegaan kon worden naar 1 pakket per week. 
 
Voedselfocus Amersfoort hoopt dat het geen tijdelijke maatregelen zijn en er voldoende 
voedingsmiddelen binnen blijven komen om de nieuwe normen de komende jaren 
blijvend te kunnen hanteren.  
 
Voedselfocus Amersfoort is dankbaar voor de grote inzet van ruim 100 vrijwilligers. Zij 
zorgen ervoor dat overschotten een goede bestemming krijgen bij degene die het zo 
goed kunnen gebruiken. Regelmatig hebben verschillende vrijwilligers van Voedselfocus 
Amersfoort cursussen gevolgd die met hun vakgebied te maken hebben.  
Door de wisselende samenstelling vraagt het wel veel organisatorisch talent om alle 
posten goed bezet te houden en is Voedselfocus Amersfoort voortdurend op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers.  
 
In 2016 zijn er verschillende bedrijven geweest die met hun medewerkers de handen uit 
de mouwen hebben gestoken om het pand aan de Aragonweg te verfraaien en 
noodzakelijke opknapbeurten en reparaties uit te voeren. Ook zijn er veel 
werkzaamheden in natura aan de Voedselbank geschonken, kapper, tandarts. 
mondhygiëniste, opticien, garages  … 
 
Eind juli heeft Sensz Voedselveiligheid een onverwachte kwaliteitsinspectie bij 
Voedselfocus Amersfoort uitgevoerd. De Voedselbank Amersfoort heeft de audit met 
goed gevolg doorlopen en overal een 7 voor gescoord en daarmee de status Groen 
behouden.                
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