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Missie, visie en organisatie 
 

ONZE MISSIE  
 

Wij willen mensen die in onze samenleving onder het bestaansminimum leven effectief helpen 

om hun situatie te verbeteren. We verstrekken gratis voedselpakketten, maar wijzen onze 

klanten ook de weg naar hulpverlenende instanties. Ons doel daarbij is dat ze weer zicht krijgen 

op een betere positie in de maatschappij. 

 

ONZE VISIE  
 

In Amersfoort leven meer dan 2.500 huishoudens onder de armoedegrens, soms tijdelijk, soms 

langdurig. Een probleem dat er in ons welvarende land niet zou moeten zijn. Voedselbank 

Amersfoort helpt deze mensen door ze te voorzien van voedselpakketten, zodat aan een van de 

belangrijkste levensvoorwaarden wordt voldaan: voldoende eten. Wij vinden dat niemand in 

Amersfoort honger mag lijden! 

Door de contacten met onze klanten merken wij dat de regelgeving in Nederland niet voor 

iedereen toegankelijk en inzichtelijk is en het voor velen van hen moeilijk is om wegwijs te 

worden uit de wirwar aan hulpverlenende instanties. Waar nodig helpen wij hen daarbij, zodat 

ze zo snel mogelijk weer boven het bestaansminimum uitkomen. Uitgangspunt is dat voedselhulp 

idealiter tijdelijk moet zijn. 

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

van Nederlandse Voedselbanken, bedrijven, instellingen, gemeente Amersfoort en particulieren. 

Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling en overschotten 

verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 

 

ONZE KERNWAARDEN 
 

• Wij verstrekken het voedsel gratis 

• Wij verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel 

• Wij verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 

• Wij laten onze klanten niet in de kou staan 

• Wij waarborgen de privacy van onze klanten 

• Wij zijn neutraal 

• Wij zijn transparant in onze verantwoording 

 

  
En er zit een hele organisatie achter! 
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ONZE ORGANISATIE  
 

Dagelijkse leiding  
 

     
 

 

 

 

Bestuur 
Het bestuur van Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) bestaat uit drie bestuursleden. 

• Arie de Vries (voorzitter) 

• Irene Vriens (secretaris) 

• Hugo Barbas (penningmeester) 

 

Om een financiële buffer te hebben als er minder geldelijke donaties binnen komen dan nodig, 

is de Stichting Steunfonds VFA in het leven geroepen. Deze draagt er zorg voor dat de exploitatie 

van onze voedselbank ten minste 1 jaar gedekt is. Het overige vrije vermogen wordt gebruikt om 

de voedselbank rechtstreeks te ondersteunen door bijvoorbeeld voedsel in te kopen. 

Het bestuur van Stichting Steunfonds VFA bestaat uit drie bestuursleden. 

• Riemke Leusink (voorzitter) 

• Hugo Barbas (penningmeester) 

• Jelle Hekman (bestuurslid dagelijkse zaken) 

 

  

Cieka Galenkamp 

Hoofd intake en casuïstiek 

Annita van Nieuwenhuizen 

Hoofd bedrijfsvoering 
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Een terugblik 
 

2021: HET TWEEDE JAAR VAN CORONA 
 

Ook in het jaar 2021 speelde de corona-epidemie ons in veel opzichten parten. Niet zozeer door 

een (landelijk voorspelde) toename aan klanten, maar wel door de vele onzekerheden en het 

gegeven dat we niet zo onbekommerd met onze klanten konden communiceren als vóór corona. 

Onze voedselbank wil er niet alleen zijn voor het uitdelen van voedsel, maar ook als een baken 

van hulp en perspectief voor mensen voor wie het – vaak tijdelijk – moeilijk is om rond te komen. 

Het zijn vaak zware en soms emotionele gesprekken en die doen we bij voorkeur in een 

persoonlijke ontmoeting op ons kantoor. Door corona was dit niet altijd mogelijk en werden de 

gesprekken veelal telefonisch gedaan.  

 

 

 
 

Het afgelopen jaar heeft de trage afwikkeling van de toeslagenaffaire opnieuw een flinke impact 

gehad op veel van onze klanten. Terwijl door corona maandenlang veel stil lag (onderwijs,  

sport- en culturele activiteiten) bleef de voedselbank open, dankzij de inzet van veel vrijwilligers.  

De voedselbank is één van de weinige plekken waar mensen uit verschillende leefwerelden 

elkaar tegenkomen: oud en jong, met verschillende culturele achtergronden, met verschillende 

opleidings- en inkomensniveaus… Daarmee is de voedselbank een unieke organisatie, iets wat we 

met z’n allen koesteren.  

 

Ook in praktische zin hadden we reden om trots op onze organisatie te zijn. De jaarlijkse (officiële, 

externe) inspectie op voedselveiligheid leverde dit jaar een 9,7 op. Na de 10 van vorig jaar was 

het enigszins spannend: kunnen we dit niveau vasthouden? Wij vinden dat dat met een 9,7 prima 

gelukt is! 

 

VEEL STEUN VAN ANDEREN 
 

We hebben weer veel financiële giften ontvangen van diverse organisaties (serviceclubs, 

diaconieën, Caritas), het bedrijfsleven, scholen en particulieren. We noemen ze in dit jaarverslag 

bewust niet, omdat sommigen anoniem willen blijven en het daarom nooit een volledig overzicht 

zal zijn. Laat onverlet dat we onze organisatie nooit zonder sponsoren zouden kunnen runnen. 

Daarom zijn we ontzettend dankbaar voor al die steun, hetzij via voedsel- en verzorgings-

producten, hetzij via financiële giften.   

Tijdens de corona-

epidemie werkten 

onze vrijwilligers 

gewoon door. 

Uiteraard wel met 

mondbescherming 

en voor de klanten 

achter plastic 

schermen.   



 
   

   

Jaarverslag Voedselbank Amersfoort 2021  5 

Wij zien dit als een algemeen maatschappelijk besef dat onze klanten het niet gemakkelijk 

hebben en onze hulp nodig hebben. 

Er waren door corona minder supermarktacties, maar we konden dankzij alle giften aanvullende  

– gezonde – voedselproducten, drogisterij-artikelen en babyspullen kopen. 

 

CRITERIA VOEDSELPAKKET 
 

De financiële norm om voor een wekelijks voedselpakket in aanmerking te komen is vastgesteld 

op de ledenvergadering van Voedselbanken Nederland. In 2021 zijn de criteria gelijk gebleven ten 

opzichte van 2020.  

Mensen die net boven deze norm uitkomen, kunnen bij ons elke maand een keipakket komen 

halen. Deze mensen hebben weliswaar iets meer te besteden, waardoor de noodhulp van de 

voedselbank niet meer van toepassing is, maar de meesten hebben het nog niet breed. Een 

keipakket bevat diverse producten (bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, drogisterij-artikelen) ter 

ondersteuning, om een ‘armoedeval’ te verlichten. 

 

AANTAL KLANTEN 
 

Tegen de verwachting in daalde vorig jaar het totale aantal 

huishoudens dat bij ons in Amersfoort een voedselpakket 

komt halen. Eind 2021 stonden bij ons 473 weekklanten 

geregistreerd; een jaar eerder waren dat er 530. Het aantal 

huishoudens dat maandelijks een keipakket komt halen daalde 

ook. Eind 2021 waren dit er 140, tegenover 154 een jaar eerder.  

 

Naast de pakketten voor onze Amersfoortse klanten, maken 

wij ook basispakketten voor de voedselbanken in Leusden en 

Woudenberg/Scherpenzeel. Het aantal weekpakketten voor 

Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel schommelt rond de 90.  

 

Van onze week- en maandklanten kunnen gezinnen met baby’s en peuters elke maand een 

moeder-en-kindpakket ophalen. In dit pakket zitten onder andere luiers, baby- en peutervoeding, 

kinderverzorgingsartikelen en maandverband. Eind 2021 waren er 110 huishoudens die hier 

gebruik van maakten.  

 

In- en uitstroom 
Overigens stromen normaal gesproken veel klanten alweer uit na circa een half jaar. Daardoor 

zijn de begin- en eindcijfers niet representatief voor de totale hulp die wij bieden. In 2021 hebben 

we 352 nieuwe klanten ingeschreven en zijn er 422 uitgestroomd.  

 

Het is een goed teken dat zoveel mensen in staat waren om het weer op eigen kracht te kunnen 

doen. Wij denken dat dit onder andere een gevolg was van het anders omgaan met regelgeving: 

lokale en landelijke overheden hebben meer aandacht voor de situatie van mensen in armoede 

en dat betekent dat er meer maatwerk mogelijk is.  

 

Maar tijdens de coronacrisis was er ook sprake van financiële hulp voor middenstanders en 

zzp’ers. We kunnen niet goed inschatten wat het gaat betekenen als deze hulp van de overheid 

wordt stopgezet. Daar komen in 2022 de veel hogere energiekosten en flink gestegen kosten voor 

levensonderhoud bij. Daarom houden we voor het jaar 2022 rekening met weer méér klanten.   
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INTAKE EN ARMOEDEBESTRIJDING 
 

Intake 
Ons intaketeam voert met elke nieuwe klant een intakegesprek en met bestaande klanten 

elke drie maanden een voortgangsgesprek. Vanaf het begin van de coronacrisis werd het open 

spreekuur vervangen door gesprekken op afspraak. Aanvankelijk werden de gesprekken 

telefonisch gehouden, maar in 2021 nodigden we mensen ook weer op kantoor uit. Tijdens 

lockdowns werden de gesprekken soms even uitgesteld vanuit het besef dat mensen in eerste 

instantie snel geholpen moesten worden. We 

wilden de drempel zo laag mogelijk houden. Ook de 

normen hebben we tijdens de crisis niet al te streng 

toegepast. En natuurlijk kregen nieuwe klanten nog 

steeds meteen bij hun eerste intakegesprek een 

welkomstpakket mee voor de eerste nood. 

 

Voor een groot deel kunnen wij onze klanten, voor 

niet-voedinggerelateerde onderwerpen, helpen 

door te wijzen op relevante regelingen en ze te 

verwijzen naar de juiste instanties. Het geeft ook 

aan dat wij vaak nodig zijn als mensen tegen de 

eerste problemen aanlopen en op zo’n moment 

nog geen andere hulp hebben gezocht. Door snel te 

schakelen, kunnen mensen het vaak ook snel weer 

zelf redden. 

 

Armoedebestrijding 
Ons Hoofd Intake en Casuïstiek, Cieka Galenkamp, deelt haar analyses van de problematiek bij 

onze klanten (‘wat maakt dat zij niet rond kunnen komen?’) regelmatig met de afdeling Werk, 

Inkomen en Zorg van de gemeente Amersfoort. Op hun beurt maken zij dankbaar gebruik van de 

signaleringsfunctie van de voedselbank voor beleidsmatige interventies. 

 

Verder worden dossiers van mensen die al jarenlang klant bij ons zijn doorgesproken met 

klantmanagers van de gemeente. Het is voor deze groep mensen over het algemeen moeilijk om 

zichzelf in deze maatschappij te redden. Door onze kennis met die van de klantmanagers samen 

te voegen, kunnen eventuele gaten in de hulpverlening worden opgespoord.  

Een ander contact van Cieka is die met de Stichting Integratiewerk in Amersfoort (voorheen NVA). 

Vrijwilligers van deze organisatie helpen migranten uit Amersfoort en Leusden bij hun 

inburgering. Ook bieden zij maatschappelijke begeleiding en toeleiding naar (vrijwilligers)werk 

aan statushouders. Hoewel de vrijwilligers van deze stichting goed op de hoogte zijn van wat er 

in onze stad speelt, blijkt in onze dossiers dat als wij samen optrekken, de statushouders beter 

geholpen kunnen worden.  

 

Ook is er intensief contact met diverse schuldhulpmaatjes en bewindvoerders om te zorgen dat 

onze klanten voldoende leefgeld krijgen om rond te komen. Een voedselbank is geen structurele 

oplossing, maar bedoeld als overbrugging. 

 

Tot slot neemt Cieka regelmatig deel aan vergaderingen van Amersfoortse instanties die zich 

bezighouden met hulp aan mensen met financiële problemen. Door haar actieve inzet in een 

uitgebreid netwerk speelt de Amersfoortse voedselbank een rol van betekenis bij de 

armoedebestrijding. 

 

Inmiddels voeren we de gesprekken weer op kantoor 
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Fondsenwerving 

De financiële nood van onze klanten is hoog, waardoor zij vaak geen geld hebben voor andere 

noodzakelijke zaken. Waar mogelijk worden klanten doorverwezen naar ons fondsenteam 

dat voor klanten aanvragen doet bij landelijke fondsen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

leerhulpmiddelen voor kinderen, zwemlessen, fietsen enzovoort. In 2021 zijn 601 fondsaanvragen 

gedaan (vorig jaar 563).  

Intern hebben we een Focus-fonds, dat wordt beheerd door het Hoofd Intake en Casuïstiek. 

Hiermee kan snel worden ingespeeld op de aanschaf van noodzakelijke spullen voor onze klanten, 

voorafgaand aan een fondsaanvraag. Overigens gaat het hier om bedragen van maximaal 200 

euro per keer.   

 

Vorig jaar is een project gestart om te zoeken naar een nieuw softwareprogramma voor de 

fondsenregistratie. Er loopt momenteel een pilot en wij hopen het nieuwe systeem in de loop 

van 2022 in gebruik te kunnen nemen.  

 

UITDEELPROCES 
 

Eind 2020 werd voor onze weekklanten – naast de 

woensdag en de vrijdag – een derde uitdeelmoment 

geïntroduceerd op de donderdag. Wij verwachtten 

door de coronacrisis een toename van het aantal 

klanten en wilden, door de grote besmettelijkheid 

van het virus, zo min mogelijk mensen gelijktijdig 

over de vloer hebben en de komst van de klanten 

beter spreiden. In de loop van 2021 bleek het aantal 

klanten niet toe te nemen en hebben wij het 

uitdelen op de donderdag weer gestopt. Klanten die 

echt niet op woensdag of vrijdag kunnen komen, of 

die vanwege lichamelijke problemen niet lang in de 

rij kunnen staan, kunnen nog steeds wel op de  

donderdag terecht.  
 

Samenstelling voedselpakket 
Omdat Covid-19 extra gevaarlijk is voor mensen met een slechte gezondheid (overgewicht,  

hart- en vaatziekten) hebben we vanaf het begin van de coronacrisis kritisch gekeken of wij met 

de inhoud van onze pakketten bijdragen aan een goed leefpatroon. Ons uitgangspunt is: zoveel 

mogelijk gezonde producten (schijf van vijf). Omdat er veel ongezonde producten binnenkomen, 

zoals snoep, koek en dergelijke, is het afgelopen jaar een systeem bedacht om dit soort 

producten wat meer gefaseerd uit te delen. Ongezonde producten zijn vaak lang houdbaar en 

kunnen nog even bewaard worden. Door financiële bijdragen van sponsoren kunnen we zelf 

producten aankopen om de pakketten gezonder samen te stellen. 

 

Bezorgen van pakketten 
Het bezorgen van pakketten zien wij niet als kerntaak en doen wij in principe niet. Wel 

bemiddelen we tussen organisaties of particulieren die willen bezorgen en klanten die door 

medische problemen zelf geen pakket kunnen halen en ook geen netwerk om zich heen hebben 

die dat voor hen kan doen. In deze coronatijd zagen we het aantal bezorgklanten toenemen, 

omdat zij met corona besmet zijn geraakt. Het probleem daarbij was dat wij de voedselveiligheid 

van de pakketten niet voor 100% konden garanderen. Daarom is in 2021 besloten om geen 

diepvries- en verse producten op te nemen in die bezorgpakketten en daarvoor in de plaats 

producten toe te voegen die langer houdbaar zijn, zoals houdbare zuivelproducten, vlees/vis 

in blik en dergelijke. 

Soms zitten er bijzondere dingen in de pakketten… 
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Eén van de bezorgers brengt ook de Jarige Job-pakketten bij onze klanten thuis. Deze pakketten 

worden aangeleverd door de Stichting Jarige Job en zorgen ervoor dat kinderen tot 18 jaar die 

opgroeien in een arm gezin toch een leuke verjaardag kunnen vieren.   

 

Bescherming in de rij 
Sinds de coronacrisis moeten klanten buiten in de rij staan. In 2020 kregen we gedurende de 

herfst/winter eenmalig drie grote legertenten te leen. In de herfst van 2021 hebben wij van een 

sponsor twee grote partytenten in bruikleen gekregen. Zolang we ze nodig hebben, mogen we 

ze gebruiken en beschermen ze wachtende klanten tegen kou en regen.  

Onze maandklanten komen hun keipakket halen op maandag aan het einde van de middag.  

In de winterperiode is het dan al donker. Door de – ook gesponsorde – goede buitenverlichting 

en omdat de tenten licht-doorlatend zijn, is het ook voor deze klanten een goede oplossing. 

 

Voedselveiligheid 
Onze voedselbank kreeg in december het certificaat ‘Waarborg Voedselveiligheid’, met een 

prachtige 9,7 (in 2020 zelfs een 10). Een dik en verdiend compliment weer voor onze vrijwilligers 

van de afdelingen Logistiek, Magazijn, Uitdeel en de schoonmakers.  

Voedselveiligheid wordt gecheckt door het onafhankelijke Sensz, in opdracht van de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Controleurs komen onaangekondigd langs en letten onder 

andere op ongediertebestrijding, hygiëne (zowel op het gebied van voedselopslag en 

schoonmaak) en het verantwoord uitdelen van voedsel. 

Door de coronamaatregelen was goed schoonmaken extra belangrijk en daarom werd een 

nieuwe schrobmachine aangeschaft.  

 
Inklaring  

Er is een nieuwe manier van registreren in gebruik genomen voor het inklaren van de goederen. 

Op deze manier krijgen we een duidelijker beeld hoeveel een bepaalde sponsor per jaar aan 

producten bij ons aflevert.  

 

Bij Logistiek worden producten ontvangen en ingeklaard  
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Magazijn 

Het magazijn is gereorganiseerd en daarbij is meteen een eenvoudig, maar doeltreffend systeem 

bedacht om voor elke magazijnvrijwilliger inzichtelijk te maken waar bepaalde producten in het 

magazijn te vinden zijn.   

 

Werkomstandigheden 
Er wordt regelmatig gekeken of de werkomstandigheden nog voldoen aan de arbo-richtlijnen. 

Vooral bij onze afdelingen Logistiek en Magazijn moet soms zwaar worden getild en dat heeft 

onze voortdurende aandacht.  

 
COMMUNICATIE  
 

Onze voedselbank kent verschillende communicatiemiddelen. Een aantal hiervan: 

 

• Op onze website www.voedselbankamersfoort.nl is veel informatie te vinden voor klanten, 

hulpverleners en sponsoren. De site geeft een duidelijk beeld van onze werkwijze. 

 

• Nieuwe klanten krijgen een brochure waarin allerlei informatie wordt gegeven over hoe 

wij werken en waar ze op mogen rekenen. Deze brochure wordt elk jaar meerdere keren 

geüpdatet.  

 

• Als klanten hun pakket ophalen, krijgen ze de wekelijkse nieuwsbrief mee met daarin 

onder andere informatie die voor hen belangrijk kan zijn, zoals over regelgeving die 

veranderd is of regelingen waar ze zich voor aan kunnen melden. Ook worden gratis 

activiteiten aangekondigd waar ze zich bij ons voor kunnen inschrijven en er staan diverse 

tips in. De afgelopen twee jaar werd via de nieuwsbrieven ook ons coronabeleid en de 

updates daarvan met klanten gedeeld, ondersteund door flyers en posters.  

 

• Voor de vaste vrijwilligers is er de standaard nieuwsbrief ‘Onze Focus’, die zo’n vier keer 

per jaar verschijnt, met af een toe een korte editie tussendoor. Deze Onze Focus werd ook 

gestuurd naar degenen die veel risico lopen als ze besmet worden en daarom thuisbleven. 

Zo bleven ook zij aangehaakt.  

 

• De nieuwsbrief voor externe relaties (‘VoedNood’) is eenmaal in maart verschenen en 

stond ook deze keer weer vooral in het teken van het reilen en zeilen van de voedselbank 

in corona-tijden.  

 

https://www.voedselbankamersfoort.nl/
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• Verder waren we een aantal keren in diverse media te zien en te horen. Daarbij was onze 

boodschap steeds: aarzel niet om aan te kloppen bij de voedselbank; iedereen is welkom, 

óók tijdens de coronacrisis. 

  

 

INFORMATIETECHNOLOGIE (IT)  
 

Er werd het afgelopen jaar aan diverse projecten gewerkt: 

 

• Sinds mei 2021 hebben alle klanten een eigen 

voedselbankpasje dat door de vrijwilligers 

gescand kan worden op uitdeeldagen en bij 

herintake-gesprekken. Hierdoor kunnen klanten 

sneller geholpen worden, omdat meteen 

duidelijk is om welke klant het gaat. 

Het pasjessysteem werkt op basis van een 

softwareprogramma dat gebruikt wordt door 

veel bij de landelijke organisatie aangesloten 

voedselbanken, ‘Voedselbank.nu’.  

Een bijkomend voordeel is dat op landelijk 

niveau cijfers beschikbaar zijn, zoals het  
aantal klanten in Nederland, de samenstelling van de gezinnen, enzovoort. Uiteraard met 
inachtneming van de privacy van klanten.  

 

• Het IT-team heeft een omgeving ingericht waarin alle vrijwilligers die met een computer 

werken een persoonlijk account krijgen, met een eigen e-mailadres en individuele 

inloggegevens. Dit is ingevoerd in het kader van de privacywetgeving (AVG), waarin wordt 

geëist dat alle correspondentie herleidbaar is naar een persoon. In 2021 is met dit project 

gestart, in maart 2022 wordt het afgerond.  

 

• Het afgelopen jaar is gezocht naar een goed en veilig systeem voor het vastleggen en de 

voortgangsbewaking van de fondsaanvragen, ter vervanging van het ‘oude’ systeem dat om 

allerlei redenen niet meer voldeed. Met behulp van externe en interne vrijwilligers wordt 

momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuwe applicatie, Fondsen Registratie Systeem 

(FRS), die aan alle veiligheidseisen voldoet. 

 

WERKWIJZE BIJ KLACHTEN 
 

In 2021 is één officiële schriftelijke klacht ingediend door een klant. Hier is schriftelijk op 

gereageerd en er is een gesprek aangeboden. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. 

Eind 2021 heeft het bestuur in samenspraak met de beide Hoofden een klachtenprotocol 

opgesteld waarin geregeld wordt hoe diverse doelgroepen klachten kunnen indienen bij en 

Onze socials 

 Facebook (@VoedselbankAmersfoort) 

 Twitter (@voedselfocus) 

 LinkedIn (Cieka Galenkamp) 

Op het pasje staat bewust geen logo 

https://www.facebook.com/VoedselbankAmersfoort
https://twitter.com/voedselfocus
https://www.linkedin.com/in/voedselfocusamersfoort/
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over onze organisatie en hoe wij daar intern mee omgaan. De communicatie over dit protocol zal 

begin 2022 plaatsvinden. 

Voor vrijwilligers bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de twee 

vertrouwenspersonen, een coördinator, bij een van beide Hoofden of bij de landelijke organisatie 

Voedselbanken Nederland. Dit is opgenomen in de Bedrijfscode, die ook op onze website staat.  

 

DIVERSE TEAMS BINNEN ONZE VOEDSELBANK  
 

Klantenactiviteitenteam (KAT) 
Het Klantenactiviteitenteam had het ook in 2021 rustig, uiteraard door corona. Gelukkig was 

er tussen de lockdowns door nog wel iets mogelijk: gezinnen met kinderen konden in de 

zomervakantie een dagje naar Attractiepark Slagharen, een aantal gezinnen konden we een 

weekje vakantie in een huisje in Nederland aanbieden en een paar kinderen konden naar een 

zomerkamp. Verder waren er gratis kaartjes voor onder andere Dierenpark Amersfoort, de 

bioscoop en de fietsboot. Alle activiteiten werden aangeboden door sponsoren. 

 

Scholenteam 
Het ontvangen van leerlingen van middelbare scholen aan onze voedselbank hebben we tijdens 

de coronacrisis nauwelijks gedaan. Jammer, want we vinden het belangrijk dat ook de jeugd zich 

bewust is van het feit dat er gezinnen zijn die het financieel moeilijk hebben. Gelukkig hebben 

veel leerkrachten van scholen evengoed actiegevoerd. Er werden vele dozen vol producten bij 

ons afgeleverd en ook werd geld bij elkaar gesprokkeld.  

Ook stagiaires hebben we vanaf maart niet meer aangenomen, omdat we geen goede begeleiding 

konden garanderen: onze vrijwilligers waren hard nodig in de uitgifte. We hopen dit het volgende 

schooljaar weer op te kunnen pakken.  

 

  

Onze vrijwilligers vormen een hecht team! 

https://voedselbankamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/04/Bedrijfscode-Voedselbank-Amersfoort.pdf
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VRIJWILLIGERS 
 

Aantal vrijwilligers 
Op 1 januari 2021 stonden bij ons 169 mensen als vrijwilliger geregistreerd. Op 1 januari 2022 

waren dat er 142. Dat het er 27 minder zijn, zit vooral in een betere registratie. We werken zoveel 

mogelijk met vaste teams die op elkaar ingespeeld zijn: belangrijk om alles zo snel en efficiënt 

mogelijk te kunnen doen. Ambitieuze plannen om onze werkzaamheden verder te ontwikkelen 

en daar ook extra vaste vrijwilligers voor aan te trekken hebben we stopgezet. 

 

Overigens zijn er – naast de vaste vrijwilligers – ook veel mensen op incidentele basis nauw 

betrokken bij de voedselbank, bijvoorbeeld bezorgers van pakketten en mensen die helpen bij 

de supermarktacties. 

 

Helden van de voedselbank 
Gelukkig konden we op 8 oktober weer een vrijwilligers-

borrel houden: dankzij de inzet van een groot aantal 

vrijwilligers konden we buiten, in een ongedwongen sfeer, 

genieten van een creatief programma en een heerlijke 

Italiaanse maaltijd.  

Het thema van deze borrel was ‘Helden van de voedselbank’: 

het bestuur heeft alle vrijwilligers deze keer in het bijzonder 

bedankt voor de inzet tijdens de coronacrisis. We zijn er 

trots op dat onze voedselbank gewoon open is gebleven en 

onze klanten al die tijd heeft kunnen steunen. Vooral omdat 

veel vrijwilligers al wat ouder zijn en zij meer risico lopen om 

ernstig ziek te worden door een coronabesmetting.     

Een aantal vrijwilligers meldde zich daardoor vanaf het begin 

van de coronacrisis in 2020 tijdelijk af, veelal met verdriet in 

het hart. Een klein deel daarvan heeft aangegeven niet meer 

terug te komen; maar de meesten zijn inmiddels weer gaan 

werken. 

 

Opleiding 
Wij letten erop dat vrijwilligers bij ons goed opgeleid zijn voor hun taken. Dat is niet voor elke 

functie relevant, maar voor een aantal wel. Wij streven ernaar sponsoren te vinden voor de 

opleidingen en dat lukt vaak. Zo zijn er bij ons weer nieuwe heftruckchauffeurs opgeleid.  

Ook het intaketeam wordt regelmatig bijgeschoold door cursussen/workshops. Dat lag het 

afgelopen jaar grotendeels stil, al is er een enkele keer een digitale workshop gevolgd via Teams.   

 

BESTUUR  
 

Het bestuur vergadert iedere zes weken; het grootste deel van de vergadering in aanwezigheid 

van beide Hoofden. Door corona was het vooral in de eerste helft van 2021 niet mogelijk om op 

de voedselbank te vergaderen. Indien mogelijk werd digitaal vergaderd, maar ook mochten we 

een paar keer gratis gebruik maken van de ruime vergaderzalen in de Bergkerk. 

 

Het bestuur nam onder grote dank afscheid van secretaris Marie-Thérèse Dijxhoorn, van wie 

de zesjarige zittingstermijn in 2021 eindigde. Wij verwelkomden per 1 juli Irene Vriens als 

nieuw bestuurslid. Zij vervult de rol van secretaris en houdt zich speciaal bezig met landelijke 

en regionale contacten. 

 

  

Een medaille voor elke 

vrijwilliger! 
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FINANCIËN 
 

De financiën van Voedselbank Amersfoort zijn positief te noemen, zoals te zien is in de 

jaarrekening.  

 

De gemeente Amersfoort draagt de personele lasten van de twee betaalde Hoofden. Verder 

werken er alleen vrijwilligers. Daarnaast betaalt de gemeente een groot deel van onze 

huisvestingskosten. 

 

Financieel gezien vallen de activiteiten van onze voedselbank in een aantal onderwerpen uiteen, 

zowel gerelateerd aan voedsel, alsook aan directe financiële hulp, meestal in de vorm van 

goederen. 

 

• Voedsel en producten voor de pakketten ontvangen wij uit veel verschillende bronnen: 

grote en kleine bedrijven, supermarkten en inzamelingsacties. De totale financiële waarde 

van de pakketten blijkt niet uit de cijfers omdat het grootste gedeelte van de inhoud in 

natura aan ons geschonken wordt. Een ruwe schatting van de winkelwaarde van de 

voedselpakketten komt uit op circa € 1,3 miljoen. Om het pakket zo compleet mogelijk 

aan te bieden worden er op beperkte schaal producten aangekocht, waarbij dankbaar 

gebruikgemaakt wordt van de vele giften en van de ondersteuning vanuit het Steunfonds.  

 

 

 

Wij streven naar een gezond pakket dat voldoet aan 

de schijf van vijf. Dat is een lastige opgave als je, 

zoals wij, afhankelijk bent van donaties. Daarom 

kopen we regelmatig gezonde producten in, zoals 

groente, fruit en eieren. 

 

 

 

 

• Dankzij de royale giften die we het afgelopen jaar ontvingen hebben we, naast de besteding 

aan vaste kosten, voor onze klanten een aantal malen als extraatje supermarktbonnen 

kunnen kopen. In een voedselpakket zitten voldoende producten voor minstens drie 

maaltijden, dus klanten moeten sowieso ook zelf nog naar een supermarkt om eten te 

kopen. Bij ons is de keuze beperkt, omdat we afhankelijk zijn van wat er is binnengekomen. 

Met supermarktbonnen kunnen klanten helemaal zelf kiezen wat ze willen hebben en de 

extra bonnen waren dan ook bijzonder welkom. Als de financiën het toelaten, wil het 

bestuur de uitgifte van supermarktbonnen met enige regelmaat continueren.  

 

• Onze vaste kosten bestaan voornamelijk uit het betalen van het ophalen, bewaren, koelen 

en uitgeven van het voedsel dat we verstrekken. Twee belangrijke onderdelen daarvan 

zijn de energiekosten en het laten rijden van de (koel)busjes met de daarbij behorende 

(oplopende kosten) voor de benzine of diesel. Andere vaste kosten zijn ons deel van de huur 

voor het pand, inventarisverzekeringen en dergelijke. 

 

• Klanten met urgente problemen ondersteunen wij ook financieel, nadat we eerst hebben 

beoordeeld of er geen voorliggende voorzieningen zijn, zoals Bijzondere Bijstand en 

dergelijke.  Voorbeelden zijn: fietsreparaties, tandartsenrekeningen, deurwaarders-

rekeningen voor kleine bedragen, sport voor kinderen, schoolmiddelen enzovoort.  
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In veruit de meeste gevallen is onze voedselbank de ondersteunende instantie, het 
doorgeefluik. Wij declareren het betreffende bedrag bij een goede-doelenstichting of 
een fonds; soms sluiten wij het direct kort met een geldschieter.   
Incidenteel helpt onze voedselbank een klant eenmalig met eigen financiële middelen 
(Focusfonds), bijvoorbeeld als er geen extern fonds voor is om het te bekostigen en het 
probleem door ons toch als zeer urgent wordt beoordeeld. Het gaat hier in principe om 
bedragen onder de € 200.  
Als wij de klant direct in contact brengen met een fonds, hebben wij geen zicht op het 
bedrag waarmee de klant geholpen wordt. Als de giften via ons lopen, worden ze uiteraard 
wel in onze administratie geboekt. In 2021 ging het om een bedrag van € 52.000. 
In 2021 hebben we 270 keer (de helft van onze klanten!) financiële hulp kunnen bieden. 

 

Een woord van dank aan de gemeente Amersfoort, onze sponsoren en vaak anonieme schenkers 

is hier op zijn plaats: zonder hen zou onze voedselbank niet in staat zijn dit prachtige, helaas 

noodzakelijke, werk te doen. 

 

De volledige jaarrekeningen 2021 van Voedselbank Amersfoort en de Steunstichting zijn te vinden 

op onze website. 

• Jaarrekening Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) 2021 

• Jaarrekening Stichting Steunfonds VFA 2021 

 
 
 

  

Een pakket bestaat uit boodschappentassen vol met producten 

https://voedselbankamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarrekening-Voedsel-Focus-Amersfoort-2021.pdf
https://voedselbankamersfoort.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarrekening-Stichting-Steunfonds-VFA-2021.pdf
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Alvast een blik naar de toekomst 
 

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vergt een aanpassing van de 

statuten, die het bestuur begin 2022 hoopt vast te stellen.  

In 2022 wil het bestuur samen met beide Hoofden – en wellicht ook externe adviseurs – een 

aanzet maken voor een visie op de toekomst: hoe lijkt de voedselverwerving en -verdeling zich 

in de komende vijf of tien jaar te gaan ontwikkelen? Wat wordt de rol van de voedselbank op 

het gebied van armoedebestrijding? En welk organisatiemodel past dan bij die toekomstige 

ontwikkelingen? 

Op korte termijn is het nog niet goed in te schatten wat de gevolgen zullen zijn van de oplopende 

energieprijzen, het niet indexeren van de AOW in 2022 en de hoge inflatie voor onze huidige 

klanten en of het tot een mogelijke toename van klanten zal leiden. 

 

Tot slot 
 

We kijken terug op een goed jaar. En dat is vooral te danken aan onze sponsoren en al die 

vrijwilligers die met al hun kennis, kunde en positieve energie week in week uit de handen uit de 

mouwen steken. De onderlinge verbondenheid en de solidariteit met onze klanten zijn steeds 

weer hartverwarmend en geven alle vertrouwen in de toekomst! 

 

Amersfoort, 11 mei 2022 

 

Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) 

• Arie de Vries (voorzitter) 

• Irene Vriens (secretaris) 

• Hugo Barbas (penningmeester) 

Stichting Steunfonds VFA 

• Riemke Leusink (voorzitter) 

• Hugo Barbas (penningmeester) 

• Jelle Hekman (lid dagelijkse zaken) 

 
 
  

Arie de Vries Irene Vriens Hugo Barbas Riemke Leusink Jelle Hekman 
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Overige foto’s: Voedselbank Amersfoort 

Noot: wij plaatsen geen herkenbare foto’s van klanten 
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