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INLEIDING 
 
In dit jaarverslag 2019 kunt u de belangrijkste ontwikkelingen van de Stichting Voedselbank 
Steunpunt Amsterdam (beter bekend als de Voedselbank Amsterdam) en de toelichting op de 
jaarrekening vinden.  
 
De Voedselbank Amsterdam (VBA) heeft, in lijn met Voedselbanken Nederland, als belangrijkste 
doel: mensen van voedsel te voorzien die dat (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen. Wij doen dit 
door het inzamelen van voedsel van derden waarmee wij ook voedselverspilling tegengaan. Naast 
het bieden van hulp aan de armste gezinnen van de stad, functioneert de VBA ook als 
distributiecentrum voor veertien voedselbanken in de provincies Noord-Holland en Flevoland. 
 
Kernwaarden van de VBA zijn onder andere dat zij uitsluitend werkt met vrijwilligers, neutraal en 
onafhankelijk is (‘burgers voor burgers’) en dat het voedsel dat wordt verstrekt verkregen wordt via 
donaties. Daarbij verwerft en schenkt de VBA voedsel zonder financiële tegenprestatie.  
Geld is nodig voor bijvoorbeeld huisvesting, logistiek en kantoorkosten. Ongeveer de helft van deze 
kosten wordt gedekt door gemeentelijke subsidie. De overige inkomsten komen uit giften en fondsen 
van de landelijke en regionale koepel en van derden. 
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1. ORGANISATIE EN BESTUUR VOEDSELBANK AMSTERDAM 
 
De Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam heeft een onbezoldigd, meewerkend bestuur van 
vier personen. Het bestuur komt maandelijks in vergadering bijeen. Daarnaast nemen bestuursleden 
deel aan de landelijke en regionale vergaderingen van de leden van de Vereniging van Nederlandse 
Voedselbanken. Eind 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt: François Claessens 
(voorzitter a.i. en secretaris), Marie Therese Cleophas (penningmeester), Remco van Haastrecht 
(logistiek en distributie) en Hanneke van Bezooijen (ontwikkeling voedselmarkten). 
 
Het managementteam draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en bestond eind 2019 uit: 
Michel Sanders (voorzitter a.i. en manager bedrijfsvoering en financiën), Hans Teunissen (manager 
uitgiftepunten), Margje Polman Tuin (manager fondsenwerving), Joanne Hage (manager 
vrijwilligerszaken) en Celeste Beentjes (manager intake). 
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2. ARMOEDE EN VOEDSELBANK AMSTERDAM IN CIJFERS 
 
Armoede in Nederland 
In 2019 leefden 972 duizend mensen (5,9 procent) in Nederland onder de lage-inkomensgrens, 
volgens de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau (CBP). Ten opzichte van 2018 toen 
Nederland ruim een miljoen mensen telde die in armoede leefden, was er sprake van een lichte 
daling. 
De lage-inkomensgrens die bij deze berekeningen is gehanteerd, is gebaseerd op de hoogte van het 
bijstandsniveau van een alleenstaande in 1979 en wordt alleen jaarlijks gecorrigeerd voor de 
prijsontwikkeling en de samenstelling van een huishouden. 
 
Voedselhulp in Nederland 
In 2019 ontvingen 140.000 personen in Nederland op enig moment voedselhulp van een van 
de 170 voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbank Nederland. Hiermee werd tevens voor 
ongeveer 74.000.000 euro aan voedsel gered van verspilling. 
 
Armoede in Amsterdam 
Jaarlijks publiceert de gemeente Amsterdam de Armoedemonitor met daarin de kerncijfers voor 
Amsterdam. Vergeleken met de rest van Nederland, zijn er in Amsterdam relatief veel huishoudens 
met een laag inkomen, namelijk 21,4 procent (136 duizend personen).  Een laag inkomen is in de 
Armoedemonitor gedefinieerd als een inkomen tot 120 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum 
(WSM).  
 
Het percentage huishoudens met een laag inkomen daalde in heel Nederland, maar in Amsterdam 
was deze daling het scherpst volgens de meest recente gegevens. Tussen 2013 en 2017 waren er 1,7 
procentpunt minder Amsterdamse huishoudens met een laag inkomen, voor Nederland als geheel 
waren dit er 0,2 procent minder. 
 
Volgens de meest recente cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau leefde 10,5 procent van de 
Amsterdammers in 2017 in armoede. Rotterdam was de enige stad waar het aandeel van de 
inwoners dat onder de door het SCP gehanteerde armoedegrens groter was: 10,9 procent. Het 
landelijk gemiddelde lag op 5,7 procent. 
 
Absoluut gezien is Amsterdam de gemeente met de meeste inwoners die in armoede leven. Bijna 
83.000 Amsterdammers zaten onder de armoedegrens. In Rotterdam waren dat 65.200 en in Den 
Haag 51.000 inwoners.  
 
Langdurige armoede 
Net als in heel Nederland, stijgt ook in Amsterdam de langdurige armoede licht: van 13,7 procent in 
2014 naar 14 procent in 2017. Het percentage Amsterdammers dat in armoede leeft mag dan dalen, 
het percentage dat langdurig in armoede leeft, stijgt. 
 
Opgroeien in armoede 
De armoede onder kinderen daalt in Amsterdam, zoals ook het geval is in de rest van Nederland. Het 
percentage minderjarigen in Amsterdams huishoudens met een laag inkomen daalde van 24,5 
procent in 2011 naar 20,3 procent in 2017. Wel blijft het aantal kinderen dat opgroeit in armoede 
twee keer zo hoog als het Nederlands gemiddelde. Van alle Amsterdamse kinderen groeit 
10,6 procent op in armoede. 
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Ouderen in armoede 
Het percentage ouderen dat in Amsterdam moet rondkomen van een laag inkomen is relatief hoog. 
Van de Amsterdamse huishoudens waar de hoofdkostwinner 65 jaar of ouder is, heeft 33 procent 
een laag inkomen. 
 
Overige armoederisico’s 
Van de Amsterdamse huishoudens met als belangrijkste bron een uitkering anders dan bijstand 
behoort 39 procent tot de minima. Ook alleenstaanden en eenoudergezinnen behoren vaker dan 
gemiddeld tot de minima. Het aandeel alleenstaanden onder de minimahuishoudens is ook 
toegenomen, een toename die deels wordt verklaard door het verouderen van de minimapopulatie. 
 
Klanten van de Voedselbank Amsterdam 
Eind 2019 maakten 1261 Amsterdamse huishoudens, in totaal 3.071 personen, gebruik van de 
diensten van de Voedselbank. Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 zag de VBA in 2019 een 
lichte stijging in het aantal huishoudens (met 2,4 procent) en het aantal personen (met 2,2 procent) 
dat wekelijks een voedselpakket ontving. 
 
 

 
 
Tabel 2.1: Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de VBA per maand in de periode 2017-2019 
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Minderjarigen 
Van de personen die eind 2019 deel uitmaakten van een Amsterdams huishouden dat een 
voedselpakket ontving, was gemiddeld 38 procent minderjarig. 
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Centrum, Corvershof 55 101 29% 
Centrum, Marnixstraat 161 288 27% 
Nieuw-West, Geuzenveld/Slotermeer 82 203 42% 
Nieuw-West, Osdorp 96 306 49% 
Noord, Adelaarsweg 92 227 42% 
Noord, Banne Buikslootlaan 138 385 40% 
Oost 87 213 36% 
West, Bos & Lommer 110 245 38% 
West, De Baarsjes 65 137 26% 
Zuid 143 314 32% 
Zuidoost, De Bonte Kraai 157 421 38% 
Zuidoost, Holendrechtplein 75 231 45% 
Totaal/Gemiddeld 1261 3071 38% 

 
Tabel 2.2: Percentage minderjarigen in huishoudens die eind 2019 een voedselpakket ontvingen. 
 
Huishoudenssamenstelling 
Het grootste deel van de Amsterdamse huishoudens dat gebruik maakte van de VBA bestond uit 
alleenstaanden (47 procent), gevolgd door gezinnen (17 procent). 
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Centrum, Corvershof 55 101 65% 25% 7% 2% 
Centrum, Marnixstraat 161 288 65% 22% 7% 6% 
Nieuw-West, Geuzenveld/Slotermeer 82 203 43% 38% 16% 4% 
Nieuw-West, Osdorp 96 306 32% 36% 29% 2% 
Noord, Adelaarsweg 92 227 42% 32% 20% 7% 
Noord, Banne Buikslootlaan 138 385 39% 31% 27% 3% 
Oost 87 213 51% 34% 14% 1% 
West, Bos & Lommer 110 245 51% 31% 14% 5% 
West, De Baarsjes 65 137 57% 23% 15% 5% 
Zuid 143 314 49% 38% 9% 4% 
Zuidoost, De Bonte Kraai 157 421 38% 45% 16% 2% 
Zuidoost, Holendrechtplein 75 231 39% 44% 15% 3% 
Totaal/Gemiddeld 1261 3071 47% 34% 16% 4% 

 
Tabel 2.3: Samenstelling huishoudens per uitgiftepunt eind 2019 
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Aanvragers voedselpakketten 
Van de Amsterdamse huishoudens die in eind 2019 een voedselpakket ontvingen, werd gemiddeld 
60 procent aangevraagd door een vrouw. In 3 procent van de gevallen was de aanvrager jonger dan 
30 jaar en 23 procent was ouder dan 65. Het grootste deel van de aanvragers was tussen de 30 en 50 
jaar oud (43 procent). 
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Centrum, Corvershof 55 60% 40% 5% 42% 27% 25% 
Centrum, Marnixstraat 161 45% 55% 4% 42% 31% 23% 
Nieuw-West, Geuzenveld/Slotermeer 82 35% 65% 11% 51% 16% 22% 
Nieuw-West, Osdorp 96 34% 66% 4% 43% 29% 24% 
Noord, Adelaarsweg 92 32% 68% 3% 48% 29% 20% 
Noord, Banne Buikslootlaan 138 41% 59% 7% 42% 32% 20% 
Oost 87 41% 59% 13% 40% 25% 22% 
West, Bos & Lommer 110 44% 56% 5% 45% 27% 22% 
West, De Baarsjes 65 54% 46% 12% 35% 31% 22% 
Zuid 143 41% 59% 3% 40% 32% 24% 
Zuidoost, De Bonte Kraai 157 32% 68% 3% 39% 27% 30% 
Zuidoost, Holendrechtplein 75 25% 75% 3% 48% 27% 23% 
Totaal/Gemiddeld 1261 40% 60% 3% 43% 28% 23% 

 
Tabel 2.4: Aanvragers naar geslacht en leeftijd per uitgiftepunt 
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3. TERUGBLIK 2019 
 
Normbedrag 
Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket, hanteert de Voedselbank 
Amsterdam de landelijke regels en criteria van Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.  
Op 1 januari 2019 zijn de toelatingsnormen gewijzigd. Het basisbedrag per huishouden is verhoogd 
van 130 euro naar 135 euro per maand. Daarnaast is het bedrag per persoon met vijf euro verruimd 
naar 90 euro.  
 
Uitgiftepunten 
Om de wekelijkse uitgifte te verzorgen beschikt de VBA over twaalf uitgiftepunten verspreid over de 
stad. Deze uitgiftepunten hebben veelal een pop-upachtige aard en maken gebruik van locaties zoals 
kerken en buurthuizen. Op elk uitgiftepunt werkt een team van circa 15 vrijwilligers onder leiding van 
een coördinator om de uitgifte goed te laten verlopen. 
 

Gebied Uitgiftepunt 
Centrum Corvershof 
Centrum Marnixstraat 
West Bos en Lommer 
West Geuzenveld Slotermeer 
West De Baarsjes 
Oost Buurthuis Archipel 
Noord Adelaarsweg 
Noord Banne Buikslootlaan 
Zuid Lutmastraat 
Nieuw-West Osdorp 
Zuidoost De Bonte Kraai 
Zuidoost Holendrechtplein 

 
Tabel 3.1: Overzicht uitgiftepunten 
 

  
 
Kaart 3.2: Twaalf uitgiftepunten verspreid door de stad 
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Intake 
Wekelijks houdt de VBA op negen verschillende locaties verspreid over de stad intakespreekuren om 
te bepalen of mensen (nog steeds) in aanmerking komen voor een voedselpakket. Meestal is bij deze 
klantgesprekken een maatschappelijk dienstverlener aanwezig. 
 
Omdat de maatschappelijk dienstverlening een belangrijke rol is gaan spelen tijdens de intake, is in 
maart 2019 een pilot ‘Geen Pakket Zonder Traject’ gestart. Hierbij fungeert de maatschappelijke 
dienstverlener Centram als voorportaal van de uitgiftepunten Marnixstraat en Corvershof (Centrum) 
en een algemeen intakegesprek voert met (potentiële) klanten. Met deze pilot willen de VBA en 
Centram onderzoeken of deze benadering VBA-klanten structureel helpt waardoor ze minder lang 
afhankelijk zijn van voedselhulp. Een tussentijdse evaluatie over 2019 laat zien dat er in de periode 
van maart tot en december 268 (her)intakegesprekken zijn gevoerd. In 80 gesprekken (33%) ging het 
om een intake van nieuwe klanten, 180 gesprekken (74 procent) betrof een herintake. Naar 
verwachting kan ongeveer 20 procent van deze groep binnen zes maanden uitstromen. 
 
VoedselMarkt 
De VBA heeft intensief gewerkt aan de voorbereiding van de VoedselMarkt Zuid die begin 2020 haar 
deuren heeft geopend. De VoedselMarkt is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente 
Amsterdam, Sociale Kruidenier, Stichting Samen is niet alleen (Sina), Zuid voor Mekaar, Green 
Business Club en een aantal sponsors. Klanten van het uitgiftepunt Zuid krijgen vanaf januari 2020 
niet langer wekelijks een kratje uitgereikt, maar kunnen hun eigen pakket samenstellen in de 
VoedselMarkt. Met deze nieuwe formule krijgen klanten meer keuzevrijheid en een ruim aanbod in 
vers voedsel en non-food. Daarnaast draagt deze nieuwe opzet ook bij aan het voorkomen van 
voedselverspilling door de mogelijkheid van dagelijkse aanvoer van kort houdbaar voedsel. Bij succes 
wordt het supermarktconcept uitgerold naar de andere uitgiftepunten in Amsterdam. 
 
Vrijwilligers 
Bij de VBA werken circa 400 vaste vrijwilligers waarvan 180 bij de uitgiftepunten, 65 bij de 
intakepunten en 155 in het distributiecentrum/hoofdkantoor. Naast de vaste vrijwilligers die 
wekelijks minimaal vier uur bij de VBA werken, is er ook een flexibele schil van vrijwilligers. Deze 
groep bestaat deels uit particulieren, deels uit medewerkers van bedrijven met MVO-doelstellingen. 
Gemiddeld gaat het om zo’n 50 vrijwilligers per week die gedurende één shift hand- en spandiensten 
verrichten in het distributiecentrum zoals het vullen van kratjes en het sorteren van voedsel.  
 
Human resource 
Met het digitaliseren en optimaliseren van processen heeft de hr-afdeling een 
professionaliseringsslag gemaakt. Daarnaast is de hr-administratie AVG-bestendig gemaakt en 
het wervings- en selectieproces gestroomlijnd. 
 
Voedselveiligheid 
Voedselveiligheid heeft onze constante aandacht en is onderdeel van een continue verbetercyclus.  
Dit jaar lag de focus op het vergroten van de kennis op dit gebied bij medewerkers. Om dit te 
bereiken heeft de VBA-trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hieraan hebben 
circa 50 vrijwilligers deelgenomen die direct met voedsel te maken hebben. Vrijwilligers kunnen ook 
online cursussen volgen over onderwerpen zoals voedselveiligheid en ongediertebestrijding. 
 
Naast trainingen is de VBA medio 2019 ook gestart met een meldpunt waar vrijwilligers terecht 
kunnen met klachten over de kwaliteit van producten. Deze klachten worden vervolgens in 
behandeling genomen en geregistreerd. De verwachting is dat deze handelingswijze een positief 
effect zal hebben op de voedselveiligheid. Inmiddels heeft het meldpunt circa 40 klachten ontvangen 
en afgehandeld. 
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Voedselwerving 
De VBA is een aanbod gestuurde organisatie die voor de voedselvoorziening aan haar klanten 
afhankelijk is van donaties en voedseloverschotten van derden. Het grootste deel van de 
voedselwerving komt van grote leveranciers zoals supermarktketens en voedselproducenten 
waarmee op lokaal of regionaal niveau afspraken zijn gemaakt door de VBA of op landelijk niveau 
door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.  
Daarnaast beschikt de VBA over twee Voedselbrigades die meerdere keren per week met name vers 
en andere kort houdbare producten ophalen bij lokale supermarkten. Het gaat daarbij jaarlijks om 
circa 18 duizend consumenteneenheden vers en gezond voedsel die naar het distributiecentrum in 
de Houthavens of de uitgiftepunten worden vervoerd. 
Droge kruidenierswaren zoals pasta, rijst en olie komen via deze routes niet vaak binnen omdat van 
deze producten de houdbaarheid minder snel verstrijkt. Daarom organiseert de Voedselbank 
inzamelingsacties voor dit soort producten bij bijvoorbeeld scholen en bedrijven (zie 
Voedselinzamelingsacties).  
 
In dit fluctuerende voedselaanbod ondervindt de VBA steeds vaker de gevolgen van de steeds groter 
wordende maatschappelijke bewustwording met betrekking tot duurzaamheid en voedselverspilling. 
Bij producenten, leveranciers en supermarkten leidt dit bijvoorbeeld tot een nauwkeuriger 
inkoopbeleid en het eerder afprijzen van producten met een beperkte houdbaarheidsdatum. 
Daarnaast komen er steeds meer partijen op de markt die zich richten op het tegengaan van 
voedselverspilling. Voorbeelden zijn BuurtBuik, een organisatie die gratis maaltijden verstrekt, 
gemaakt van voedsel dat ze ophalen bij supermarkten en horecagelegenheden, en Too Good To Go, 
een app die consumenten koppelt aan winkels en restaurants die aan het einde van de dag eten 
overhouden. 
 
Deze toenemende bewustwording en concurrentie leiden ertoe dat de VBA structureel minder 
voedsel krijgt aangeboden. In de nazomerperiode van 2019 heeft dit tot een bovengemiddelde 
schaarste in het aanbod geleid. Met name het aanbod aan droge kruidenierswaren zoals pasta, rijst 
en conserveren was gering. Anders gezegd: de VBA kreeg niet voldoende voedsel aangeleverd om de 
klanten van goed gevulde kratten te voorzien. Het aantal producten in het voedselpakket lag 
gemiddeld 30 tot 40 procent lager dan gebruikelijk. 
 
Zoals duidelijk moge zijn, biedt het dynamisch samenspel van het aanbod en vraag de VBA de nodige 
uitdagingen. Anticiperend op de veranderende context waarin de VBA opereert, zet zij steeds vaker  
de Voedselbrigades in voor kleinere hoeveelheden voedsel. Ook het actief benaderen van lokale 
voedselproducenten zoals telers en kleine fabrieken, horecagroothandels en importeurs met de 
vraag of zij voedseloverschotten hebben, biedt perspectief. Als derde zet de VBA, meer dan 
voorheen, in op inzamelingsacties en supermarktacties. 
 
Voedselinzamelingsacties 
De nadruk van de vul-mij-doosjesacties waarbij deelnemende bedrijven en scholen houdbare 
producten inzamelen voor de VBA lag ook dit jaar in december. Door het stroomlijnen van het 
logistieke proces erachter was de opbrengst groot: in slechts een maand tijd werden ruim 4600  
‘vul-mij-doosjes’ en 290 kratten met lang houdbare producten opgehaald. 
 
Ook de supermarktacties waarbij klanten wordt gevraagd om houdbare producten te kopen en ter 
plekke aan de VBA te doneren, leverden een substantiële bijdrage aan de voedselvoorraad. Zo 
werden er tijdens de tien supermarktacties in de tweede helft van 2019 ruim 800 kratten voedsel 
door supermarktklanten gedoneerd. 
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Donaties 
In 2019 ontving de VBA de steun van vele particulieren, bedrijven, organisaties en fondsen. 
Steeds duidelijker wordt dat sponsoren niet alleen financieel een bijdrage willen leveren, maar dat 
dit onderdeel is van een beleid waarin ze bijvoorbeeld ook een voedselinzamelingsacties organiseren 
of hun medewerkers de mogelijkheid bieden om vrijwilligerswerk bij de VBA te doen. 
  



 

 13 

4. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN IN 2019 
 
De winst- en verliesrekening laat in 2019 een positief resultaat zien van 319 duizend euro. Dit is een 
substantiële toename (304 duizend euro) ten opzichte van 2018. Het managementteam en het 
bestuur van Voedselbank Amsterdam beoordelen dit als een hoog, maar eenmalig wenselijk 
resultaat dat dit jaar nodig is om de balans te versterken. In andere woorden: om gezonde reserves 
te hebben voor eventueel financieel uitdagende jaren in de toekomst alsmede om de benodigde 
investeringen in capaciteit en functionaliteit te kunnen doen en om aan onze doelstellingen te blijven 
voldoen.  
 
De inkomsten zijn gestegen met 152 duizend euro. De belangrijkste ontwikkeling is de stijging (208 
duizend euro) van inkomsten uit fondsenwerving. Het verschil wordt veroorzaakt door een 
eenmalige vrijval van een reservering (39 duizend euro) en de toepassing van een stelselwijziging die 
zowel aan de inkomstenkant als aan de kostenkant een effect heeft van 160 duizend euro. Voor de 
technische toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening in het volgende 
hoofdstuk. De bijdrage van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en de regio’s is,  
met 12 duizend euro, iets toegenomen. Inkomsten uit subsidies zijn gedaald met 66 duizend euro. De 
belangrijkste oorzaak hiervan is een eenmalig verstrekte subsidie in 2018 die niet in 2019 is 
ontvangen.  
 
De andere reden van het positive resultaat zijn reducties op de kosten voor inhuur van vrijwilligers 
en ingehuurde diensten (105 duizend euro) en distributiekosten (70 duizend euro). Kosten voor 
inhuur zijn substantieel lager door een eenmalige kostenpost t.a.v. fondsenwerving in 2018 welke 
zich niet in 2019 heeft voorgedaan. De reductie in distributiekosten kon worden gerealiseerd door de 
aanschaf van eigen bestelauto’s die kostbare huur overbodig maakten. De investering in 
bestelbussen is terug te vinden op de balans. Het distributiecentrum van Amsterdam bevoorraadt 
geheel Noord-Holland en de Voedselbanken in deze regio dragen financieel bij aan de 
exploitatiekosten. Deze kosten vielen in 2019 24 duizend euro lager uit dan het jaar daarvoor. Wel 
zijn de huisvestingskosten toegenomen met 21 duizend euro. De reden hiervan is een toename van 
de huurkosten. De verschillen in de afschrijvingen ten opzichte van 2018 zijn te verklaren door de 
toegepaste stelselwijziging. Deze stelselwijziging laat de kosten voor de verbouwing van uitgiftepunt 
Zuid zowel aan de inkomstenkant als in de afschrijvingen zien. 
Het uitgiftepunt Zuid is in 2019 omgevormd van een regulier uitgiftepunt tot een Voedselmarkt. De 
investeringen die hiervoor zijn gedaan zijn gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam, het 
Oranjefonds, meerdere bedrijven en particulieren. Dit betreft een pilot waarbij gekeken wordt of de 
klanttevredenheid kan worden verhoogd en hoe wij het effectiefst onze interne processen kunnen 
organiseren. Deze pilot wordt periodiek geëvalueerd en loopt tot eind 2020. In de cijfers is deze 
investering anders verwerkt dan voorgaande jaren. De technische toelichting op deze 
stelstelwijziging wordt gegeven in het volgende hoofdstuk.  
Naast de investering in het uitgiftepunt Zuid betrof de grootste investering de aanschaf van 
bestelwagens (netto-investering 40 duizend euro). Ook zijn er een aantal desinvesteringen geweest 
die zijn gesaldeerd met de afschrijvingen. De desinvesteringen betroffen ICT en bestelwagens.   
 
In 2019 is de lening van Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam volledig afgelost. Dit jaar was 
het niet nodig om specifieke voorzieningen te treffen voor terug te betalen subsidies of fondsen.  
 
Van het totale resultaat is 75 duizend euro bestemd voor toekomstige investeringen in de capaciteit 
en functionaliteit van de loods en 10 duizend euro voor aanschaf van nieuwe computers voor intake.  
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5. SAMENVATTING JAARREKENING 2019 
 
Stelselwijziging 
Het bestuur van de VBA heeft omwille van het vergroten van het inzicht in de jaarrekening besloten 
om een stelselwijziging door te voeren inzake de classificatie van de financiering uit giften van 
materiële vaste activa en de afschrijvingssystematiek. Op basis van de herziene grondslag is 
inzichtelijker wat de werkelijke boekwaarde van de materiële vaste activa is. De financiering uit 
giften van investeringen in materiële vaste activa werden voorheen gepresenteerd als negatieve post 
onder de materiële vaste activa. De materiële vaste activa gefinancierd uit giften werd niet 
afgeschreven omdat de boekwaarde bij de aanschaf op nihil werd gesteld. In de gewijzigde grondslag 
worden baten uit de geworven fondsen en giften verwerkt in de staat van baten en lasten. De 
investering wordt geactiveerd onder de materiële vaste activa. De baten verkregen uit de fondsen en 
giften worden dan via de bestemming van het saldo van baten en lasten toegevoegd aan een 
bestemmingsfonds. Uit het bestemmingsfonds valt jaarlijks via de bestemming van het saldo van 
baten en lasten een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen van het materieel vast actief ten 
gunste van de overige reserves.  
De vergelijkende cijfers van het voorafgaande boekjaar zijn tevens aangepast aan de gewijzigde 
grondslag waarbij de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de toelichting worden aangegeven. 
De impact van de stelselwijziging op het eigen vermogen in 2018 is 63.617 euro positief van 120.776 
euro (2018 - vastgesteld) naar 184.393 euro in 2018 (na stelselwijziging). Het balanstotaal is 
eveneens verhoogd met hetzelfde bedrag.  
 
Controleverklaring onafhankelijk accountant 
De accountant (The Audit Generation) is gegeven zijn accountantsverslag van mening dat de 
grondslagen voor waardering, classificatie en resultaatbepaling die bij het opstellen van de 
jaarrekening 2019 zijn toegepast, passend en aanvaardbaar zijn. Ook de toelichtingen zijn in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde vereisten van de Nederlandse 
verslaggevingsregels. De accountant geeft aan dat hij een redelijke mate van zekerheid heeft 
verkregen dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg 
zijn van fraude of fouten.  
  
De interne beheersing is sterk in ontwikkeling. Hoewel deze substantieel verbeterd en 
geprofessionalieerd zijn in het afgelopen jaar, wordt de interne beheersing op enkele punten nog 
niet adequaat geacht om een geheel goedkeurende verklaring zonder beperkende opmerkingen 
t.a.v. benodigde functiescheidingen te verkrijgen. Aanbevolen wordt om de ingezette 
functiescheiding, zoals ingezet is in 2019, op verschillende werkgebieden verder uit te werken door 
middel van het opstellen van een plan van aanpak. Het bestuur gaat hierbij een actievere rol krijgen 
in het beheerproces. Dit plan van aanpak zal periodiek getoetst worden waarmee de interne 
beheersing verder wordt verbeterd en tijdige bijsturing mogelijk wordt. 
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6. VOORUITBLIK EN BEGROTING 2020 
 
Zondag 15 maart 2020 en aanvullend op maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet verstrekkende 
maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en de 
vitale sectoren van de samenleving draaiende te houden. De Voedselbank Amsterdam is onderdeel 
van die vitale sectoren, vanwege onze bijdrage aan de zorg en ondersteuning van (kwetsbare) 
inwoners van Amsterdam. Sindsdien zetten wij ons in om - met inachtneming van de richtlijnen van 
het RIVM - zoveel mogelijk de dienstverlening te bieden die de klanten van de Voedselbank nodig 
hebben en van ons gewend zijn. Dat neem niet weg dat deze situatie gevolgen heeft voor de 
kwaliteit en de wijze van dienstverlening die door ons kan worden geleverd. Ook kan de huidige 
situatie financiële gevolgen hebben waar wij op dit moment van schrijven nog onvoldoende zicht op 
hebben maar waakzaam op zijn. We merken dat er veel vragen leven bij partners over hoe we in 
deze situatie omgaan met afspraken en verwachtingen.  
 
Vooralsnog zijn wij in de begroting voor 2020 uitgegaan van een totaal netto inkomstenpost van 656 
duizend euro. Met name de inkomsten uit giften van particulieren en bedrijven zijn conservatief 
ingeschat (156 duizend euro). Een conservatieve inkomstenbegroting geeft ons inziens een veilige 
vertrekpositie voor het nieuwe boekjaar. Ook de kostenkant is conservatief realistisch ingeschat. De 
huisvestingskosten en exploitatie uitgiftepunten laten een stijging zien als gevolg van de grotere 
huisvesting die nodig is voor de realisatie van de Voedselmarkt in de Lutmastraat. Door het tekort 
aan vrijwilligers is de verwachting dat er meer expertise ingehuurd zal moeten worden. Gestreefd 
wordt naar een nettoresultaat van nul. In 2019 en 2020 worden investeringen verwacht voor de 
ontwikkeling van de Voedselmarkt en het verduurzamen van het wagenpark. Periodiek zal de 
begroting worden bijgesteld op basis van laatste inzichten en ontwikkelingen. Wij verwachten dat 
met name de ontwikkelingen rondom het coronavirus impact kunnen hebben op de begroting en zijn 
reeds een additionele fondsenwervingscampagne opgestart. Vooralsnog verwachten wij een 
nettoresultaat van ongeveer nul te realiseren aan het einde van boekjaar 2020.   


