
Countus 
accountants+adyjseurs 

RAPPORT 

uitgebracht aan 

Stichting Voedsel Loket Almere 
Ambachtsmark 71 
1355 EE Almere 

inzake de 	JAARREKENING 2014 

Op de leveringen en diensten van Countus accountants + adviseurs bv. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Zwolle. 



Countus accountants + adviseurs 	 INHOUDSOPGAVE CounrEs 
accountants+ad vis eu.s 

agina 

Accountantsverslag 

1 Samenstellingsopdracht 	 4 
2 Algemeen 	 5 
2.1 Algemene gegevens 	 5 
3 Fiscale positie 	 6 
4 Samenstellingsverklaring 	 7 

Bestuursverslag 

1 	Bestuursverslag over 2014 	 9 

Jaarrekening 

1 	Balans per 31 december 2014 	 11 
2 	Staat van baten en lasten over 2014 	 13 
3 	Toelichting algemeen 	 14 
4 	Toelichting op de balans per 31 december 2014 	 15 
5 	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 	 20 
6 	Ondertekening jaarrekening 2014 	 24 

Bijlagen 

1 	Bestuursverslag over 2014 

2 



Countus 
accountants a dvis e urs 

ACCOUNTANTSVERSLAG 



Côuntus 
a cc o u n  ta n t s i- adviseurs 

countus accountants + adviseurs b.v. 
Afdeling accountancy 
Monitorweg 55 
1322 6K Almere 

Stichting Voedsel Loket Almere 	 Postbus 60015 

Ambachtsmark 71 
	

1320 AA Almere 

1355 EE Almere 
Telefoon (036) 540 62 00 
Fax (036) 540 62 70 
Website www.countus.nl  
Email info@countus.nl  

K.v.K.nr. 05059718 
Beconnr 499456 

Plaats 	: Almere 
Datum 	: 21 juli 2015 
Ons kenmerk 	: 5007790-077JWR/ng 
Contactpersoon : J.W. Ruitenbeek 

Geacht Bestuur, 

Hiermede brengen wij u rapport uit inzake de jaarrekening 2014 van uw Stichting. 

1 	Samenstellingsopdracht 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Voedsel Loket 
Almere te Almere over het boekjaar 2014 samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. 

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014, de staat van baten en lasten 2014, alsmede 
de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten. 

Onze werkzaamheden hebben plaatsgevonden in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde richtlijnen voor de uitvoering van samenstellingsopdrachten. Bij deze jaarrekening is een 
samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is opgenomen als laatste onderdeel in het 
accountantsverslag. 

10 

Op de leveringen en diensten van Cnuntus accountants * adviseurs bv. zijn onze atgemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Zwolle. 



Countus accountants + adviseurs 	 4 

accountants +a d vis e u rs  

2 	Algemeen 

21 	Algemene gegevens 

De activiteiten worden uitgeoefend als stichting. 

Bestuur en directie 

De samenstelling van het bestuur per 24 september 2014 is als volgt: 

- A.J.G. van Eck, voorzitter 
- R.F.C.W. Lozekoot, secretaris 
- C. Poulain-Abcouwer, penningmeester 
- 1. Speckmann, algemeen lid 
- R.K.R. Groenhart, algemeen lid 

R.B.A. Lammers, algemeen lid 
T.M. Ekelmans-Bouterse, algemeen lid 

Oprichting stichting 

Stichting Voedsel Loket Almere is opgericht bij notariële akte d.d. 25 oktober 2005. 

Doelstelling volgens de statuten 

De doelstelling van Stichting Voedsel Loket Almere is het bestrijden van (verborgen) armoede in Almere. 
Het VoedselLoket Almere wil mensen die merken niet voldoende geld te hebben om alle vaste lasten te betalen 
en te leven zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig maken. In de tijd die dat kost ondersteunt het 
VoedselLoket Almere deze huishoudens door middel van het aanbieden van basisboodschappen, kleding en 
speelgoed en een verplicht hersteltraject via een professionele hulpverlener. 

Inschrijving Kamer van Koophandel 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 39091857. 

ANBI 

Stichting Voedsel Loket Almere isANBI geregistreerd sinds 1 januari 2009. 

kl 



Countus accountants + adviseurs 
	 AC 

accountants+adviseurs 

Fiscale positie 

Algemeen 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 
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4 	Samenstellingsverklaring 	
accountants+adv!seurs 

Opdracht 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Voedsel Loket 
Almere te Almere bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 
met de toelichting samengesteld. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons baseren op de door de leiding van de huishouding 
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de 
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. 
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, 
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het 
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen 
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens 
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van 
de jaarrekening kunnen verstrekken. 

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de 
grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Almere, 21 juli 2015 

Countçs ccou)i ts + adviseurs b.v. 

4.H. Ra 
Accountnt-Administratieconsulent 
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Stichting Voedsel Loket Almere 
Ambachtsmark 71 
1355 EE Almere 

BESTUURSVERSLAG OVER 2014 

Voor het bestuursverslag verwijzen wij naar de bijlage. 

BESTUURSVERSLAG 2014 



JAARREKENING 



Stichting Voedsel Loket Almere 
Ambachtsmark 71 
1355 EE Almere 

1 	Balans per 31 december 2014 
(Na bestemming saldo van baten en lasten) 	 2014 	 2013 

€ 	 € 	 € 	 € 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Inventaris 	 2.952 	 4.107 
Vervoermiddelen 	 23.499 	 27.855 

	

26.451 	 31.962 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa 

Rekening-courant Diaconie PKN 	 3.116 	 2.527 
Overlopende activa 	 44.000 	 16.033 

	

47.116 	 18.560 

Liquide middelen 	 27.012 	 40.899 

Totaal 	 100.579 	 91.421 
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JAARREKENING 2014 

2014 	 2013 

€ 	 € 	 € 	 € 

PASSIVA 

STICHTINGSVERMOGEN 

Algemene reserve 	 7.924 	 7.924 
Bestemmingsfonds 	 18.177 	 28.284 

	

26.101 	 36.208 

LANGLOPENDE SCHULDEN 

Schulden aan kredietinstellingen 	 16.524 	 20.181 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Aflossingsverplichtingen volgend 
boekjaar 	 3.657 	 3.657 
Crediteuren 	 9.592 	 13.509 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 	 14.136 	 13.776 
Overlopende passiva 	 30.569 	 4.090 

	

57.954 	 35.032 

Totaal 	 100.579 	 91.421 

12 



Stichting Voedsel Loket Almere 
Ambachtsmark 71 
1355 EE Almere 

2 	Staat van baten en lasten over 2014 

Baten 

Opbrengsten 
Kostprijs 

Bruto-marge 

Lasten 

Personeelslasten 
Afschrijvingen materiële vaste activa 
Huisvestingslasten 
Lasten inventaris 
Kantoorlasten 
Lasten vervoermiddelen 
Verkooplasten 
Algemene lasten 
Incidentele lasten 

Som der lasten 

Exploitatieresultaat 

Rentebaten 
Rentelasten 

Financiële baten en lasten 

Saldo van baten en lasten  

JAARREKENING 2014 

2014 	 2013 

€ 	 € 	 € 	 € 

447.627 	 426.379 
300.788 	 262.122 

146.839 	 164.257 

66.892 44.535 
6.736 6.837 

48.404 38.144 
249 1.460 

9.942 9.113 
17.471 16.357 

916 1.997 
6.141 4.153 

	

156.751 	 135.797 

	

-9.912 	 28.460 

	

317 	 160 

	

-512 	 -336 

	

-195 	 -176 

	

-10.107 	 28.284 
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Toelichting algemeen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, 
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze 
zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en verminderd 
met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met inachtneming van 
een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde. 

De voorraden worden met ingang van het boekjaar 2013 niet gewaardeerd. Het overgrote deel van de goederen 
wordt "om niet" ontvangen (giften). 
Waardering naar marktwaarde vindt eerst plaats bij uitgifte van deze goederen, waarbij tevens deze 
marktwaarde als ontvangen baten tot uiting wordt gebracht. 

Grondslagen voor saldo van baten en lasten 

Onder baten wordt verstaan alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar (inclusief toegezegde 
naar nog niet ontvangen bedragen). 
Baten zijn ontvangsten in de vorm van goederen, diensten, bijdragen en giften. 
Giften in de vorm van goederen zijn gewaardeerd tegen door de directie vastgestelde waarden. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten in de jaarrekening 
zijn opgenomen. 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen, rekening houdend met eventuele 
restwaarde. 

Boekwinsten bij verkoop van materiële vaste activa worden in mindering gebracht op de aanschaffingswaarde 
van het vervangend bedrijfsmiddel, danwel ten gunste van het saldo van baten en lasten geboekt. Boekverliezen 
worden ten laste van het saldo van baten en lasten geboekt. 
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Boekwaarde per 1januari 2014 
Investeringen 
Afschrijvingen 
Desinvesteringen 
Afschrijving desinvesteringen 

Boekwaarde per 31 december 2014 

4.107 	27.855 31.962 
- 	 25.376 25.376 

-1.155 	-5.581 -6.736 
- 	 -32.037 -32.037 
- 	 7.886 7.886 

2.952 	23.499 26.451 

0/ /0 

Stichting Voedsel Loket Almere 
Ambachtsmark 71 
1355 EE Almere 

4 	Toelichting op de balans per 31 december 2014 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: 

Inventaris 

€ 

JAARREKENING 2014 

Vervoer- 
middelen 	Totaal 

€ 	€ 

De som van de cumulatieve aanschafwaarde en afschrijvingen op balansdatum kan als volgt worden 
weergegeven: 

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 2014 
Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per 31 december 2014 

Afschrijvingspercentages 

Inventaris 
Vervoermiddelen 

6.095 
-3.143 

27.876 
-4.377 

33.971 
-7.520 

2.952 23.499 26.451 
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VLOTTENDE ACTIVA 

De vlottende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

2014 2013 

€ € 

Overlopende activa 
Nog te factureren omzet 2.700 - 

Vooruitbetaalde huur 2.770 2.770 

Rente 317 160 

Nog te ontvangen subsidie * 28.750 2.500 

Waarborgsom huur 8.190 8.190 

Diversen - 1.588 

Vooruitbetaalde verzekeringen 1.273 825 

44.000 16.033 

* De te ontvangen subsidie is voor € 3.750 te ontvangen van de Gemeente Almere en voor € 25.000 te 
ontvangen van Stichting Skanfonds 

Liquide middelen 

Rabobank, spaarrekening 20.160 30.000 

Rabobank, rekening-courant 6.560 9.741 

Kas 292 1.158 

27.012 40.899 
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PASSIVA 

2014 2013 

€ € 

Stichtingsvermogen 

Algemene reserve 7.924 7.924 
Resultaat boekjaar 18.177 28.284 

26.101 36.208 

Algemene reserve 

Stand per 1 januari 7.924 37.039 
Resultaatverdeling - 29.115 

Stand per 31 december 7.924 7.924 

Bestemmingsfonds 

Bestemmingsfonds 	 18.177 	28.284 

Het positieve saldo van 2013 ad €28.284 is bestemd ter dekking van de exploitatie over 2014 en toekomstige 
jaren. 

Bestemmingsfonds 

Stand per 1januari 

Resultaatbestemming 

Stand per 31 december 

	

28.284 	 - 

	

28.284 	 - 

	

-10.107 	28.284 

	

18.177 	28.284 

Langlopende schulden 

Het saldo van de langlopende schulden per 31 december is als volgt samengesteld: 

Schulden aan kredietinstellingen 

Lening Diaconie 	 8.940 	10.740 

Lening Diaconie 	 7.584 	9.441 

1 ¼J.JLt 	 £¼1. 1 LJ t 
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Lening Diaconie 

Stand per 1januari 
Opgenomen gelden 
Aflossing 

Stand per 31 december 
Aflossingsverplichting komend (boek)jaar 

Langlopend deel per 31 december 8.940 	1U.f4U 

12.540 - 

- 13.890 
-1.800 -1.350 

10.740 12.540 
-1.800 -1.800 

Stand per 1januari 
Opgenomen gelden 
Aflossing 

Stand per 31 december 
Aflossingsverplichting komend (boek)jaar 

Langlopend deel per 31 december 7.584 	9.441 

11.298 - 

- 13.000 
-1.857 -1.702 

9.441 11.298 
-1.857 -1.857 

Stichting Voedsel Loket Almere 
Ambachtsmark 71 
1355 EE Almere 	 JAARREKENING 2014 

2014 	2013 

€ 	 € 

Deze lening is verstrekt per 18 maart 2013 met als oorspronkelijke hoofdsom € 13.890 ter financiering van de 
BPM op de bestelbus. 
Aflossing vindt plaats over een periode van 8 jaar. De aflossing bedraagt € 150 per maand. Het aantal 
resterende termijnen is 72. 
Er wordt geen rente over deze lening betaald. Van het restant van deze lening per 31 december 2014 heeft een 
bedrag van € 1.740 een looptijd van langer dan vijf jaar. 

Lening Diaconie 

Deze lening is verstrekt per 14 januari 2013 met als oorspronkelijke hoofdsom € 13.000 ter financiering van een 
bestelbus. 
Aflossing vindt plaats over een periode van 7 jaar. De aflossing bedraagt € 155 per maand. Het aantal 
resterende termijnen is 61. 
Er wordt geen rente over deze lening betaald. Van het restant van deze lening per 31 december 2014 heeft een 
bedrag van € 155 een looptijd van langer dan vijf jaar. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden per 31 december bestaan uit: 

Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar 

Leningen 
	 3.657 	3.657 
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3.364 3.004 
10.772 10.772 

14.136 13.776 

	

2.125 	2.003 

	

2.250 	1.750 

	

114 	 - 

	

- 	337 

	

25.000 	 - 

	

1.080 	 - 

Stichting Voedsel Loket Almere 
Ambachtsmark 71 
1355 EE Almere 
	 JAARREKENING 2014 

2014 	2013 
€ 	 € 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 
Schuld inzake pensioentoezegging 

Overlopende passiva 
Reservering vakantiegeld 
Accountantskosten 
Rente- en bankkosten 
Nettolonen 
Terug te betalen gelden Stichting Skanfonds * 

Nog te betalen vrijwilligersvergoedingen 

30.569 	4.090 

* De terugbetaling heeft in januari 2015 reeds plaatsgevonden. 
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5 	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 

2014 2013 
€ € 

Baten 

Subsidie Gemeente Almere 75.000 50.000 
Subsidie Gemeente Almere 38.000 25.000 
Subsidie Gemeente Almere - 25.000 
Opbrengst Voedsel Loket Almere Kado 9.156 - 

Opbrengst kledingactie 4.395 - 

Giften particulieren en collectes 24.918 47.421 
Giften oratie J. Bergman - 11.748 
Bijdragen instellingen en bedrijven 23.060 49.506 
Giften in de vorm van goederen 191.961 159.384 
Giften Diaconie 5.960 21.897 
Bijdragen scholen 1.859 5.249 
Opbrengst festivals 603 9.570 
Giften via MRKA-DOA - 2.468 
Subsidie Stichting Skanfonds 50.000 8.420 
Opbrengst acties Supermarkten 2.041 4.352 
Giften Gereformeerde Kerk Almere 4.136 3.971 
Subsidie Gemeente Almere extra 2014 2.000 - 

Opbrengst verkopen wijn 231 - 

Vergoeding voor antwoordnummer 242 167 
Vergoeding gebruik kantoorruimte 3.871 1.575 
Vergoeding gebruik bus 9.116 171 
Statiegeld 1.078 
Opbrengst verkopen webwinkel - 480 

447.627 426.379 

Kostprijs 

Inkoop goederen 1) 108.827 102.738 
Ontvangen goederen in de vorm van giften 191.961 159.384 

300.788 262.122 

1) Inclusief voorraadmutatie per 1januari 

Personeelslasten 

Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenlasten 
Overige personeelslasten 

40.679 24.594 
7.903 6.673 
5.944 5.139 

12.366 8.129 

66.892 44.535 
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	 JAARREKENING 2014 

9n4 	 ')fll 

t 	 t 

Lonen en salarissen 

Brutoloon 
Mutatie reservering vakantiegeld 

Ontvangen ziekengeld 

Pensioenlasten 

Pensioenlasten 

Overige personeelslasten 

Verzekeringen personeel 
Scholingslasten personeel 
Lasten ARBO-dienst 
Vrijwilligersvergoeding 
Overige personeelslasten 

46.759 40.461 
3.457 4.998 

50.216 45.459 
-9.537 -20.865 

40.679 24.594 

5.944 	5.139 

1.223 1.081 
205 - 

192 262 
8.948 5.952 
1.798 834 

12.366 	8.129 

Personeelsleden 

Bij de stichting waren in 2014 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam 
(2013: 2). 

Bezoldiging bestuurders 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Afschrijvingen vaste activa 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Inventaris 
Vervoermiddelen 
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1.155 	1.155 

	

5.581 	5.682 
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Huisvestingslasten 

Huur onroerende zaken 
Gemeentelijke belastingen 
Onderhoud gebouwen 
Onderhoud inventaris 
Energie * 

Water 
Overige lasten onroerende zaken 

33.240 32.460 
969 718 

433 - 

637 611 
12.567 3.342 

344 323 

214 690 

48.404 38.144 

1 nventarislasten 249 	1.460 

Kantoorlasten 

Kantoorlasten 
Abonnementen en contributies 
Systeemonderhoud 
Antwoordnummer 
Telecommunicatie 
Internetlasten 
Overige kantoorlasten 

2.388 2.820 

350 1.484 

967 - 

199 176 

2.741 2.200 

61 509 

3.236 1.924 

9.942 9.113 

Lasten vervoermiddelen 

Stichting Voedsel Loket Almere 
Ambachtsmark 71 
1355 EE Almere 
	 JAARREKENING 2014 

Overige lasten 

2014 	2013 

€ 	 € 

*) In 2014 is in de kostenpost energie een afrekening over voorgaand jaar meegenomen. 

Lasten machines en inventaris 

Verzekeringen 5.974 5.817 

Onderhoud 1.489 1.477 

Brandstof 6.573 5.893 

Belastingen 3.251 3.102 

Overige autokosten 184 68 

17.471 16.357 

Verkooplasten 

Promotielasten 
Representatielasten 
Overige verkooplasten 

 

	

856 	1.480 

	

60 	117 

	

- 	 400 
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2014 2013 
€ € 

Algemene lasten 

Accountantslasten 3.000 2.000 
Advieslasten 750 
Verzekeringen 732 864 
Administratielasten 541 539 
Kasverschillen 1.868 - 

6.141 4.153 

Incidentele lasten 

Betreft diefstal met gestolen bankpas 	 - 	 13.201 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten 

Rentebaten spaarrekeningen 
	 317 	160 

Rentelasten 

Provisie en bankkosten bank 
	

512 	336 
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6 	Ondertekening jaarrekening 2014 

De ondergetekenden gaan akkoord met de door Countus accountants + adviseurs bv. d.d. 21 juli 2015 
opgestelde jaarrekening 2014 van Stichting Voedsel Loket Almere te Almere en de in de jaarrekening 
opgenomen samenstelling van vermogen en saldo van baten en lasten en bevestigt de verantwoordelijkheid 
voor de toereikende presentatie en de goedkeuring van de financiële informatie. 

Voor akkoord: 

Almere, 21 juli 2015 

Ondertekening: 

A.J.G. van Eck 
	

R.F.C.W. Lozekoot 

C. Poulain-Abcouwer 
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Het doel van het VoedselLoket Almere is cliënten te ondersteunen om zo snel mogelijk weer 

volwaardig aan onze samenleving te kunnen meedoen. Tijdelijke ondersteuning met voedsel, kleding, 

speelgoed en meubels en witgoed (in samenwerking met de Protestantse Gemeente Almere) zijn in 

onze visie vooralsnog noodzakelijke middelen om via een professioneel hersteltraject tot dat doel te 

komen. 

Nadat we in 2012 zijn overgestapt naar onze nieuwe stijl van werken met de VLA Super aan de 

Ambachtsmark 71, hebben we in de loop van 2014 verder aan de uitvoering van dit concept kunnen 

schaven. 

De groei in behoefte zette helaas onverminderd en onvermijdbaar voort. Een groei die ons op alle 
terreinen voor problemen stelt en die we samen met onze vrijwilligers, de politiek, de Almeerse 
samenleving en u als lezer het hoofd willen bieden. 

Opnieuw bleek VLA een effectief instrument ten dienste van de wezenlijke waarden van participatie 
en zelfredzaamheid en heeft daarmee maatschappelijk, economisch en politiek gewicht. VLA is op dit 
momentjammer genoeg nog steeds een onmisbare schakel in de Almeerse samenleving. 

Dank is verschuldigd aan de toegewijde en onbaatzuchtige inzet van vele vrijwilligers. Als bestuur zijn 

we ook onder de indruk van onze directie en van al het werk dat directeur en adjunctdirecteur, 

ondanks opnieuw een moeilijk jaar wat de gezondheid van de directeur betreft, verzet hebben. 

Dankbaarheid is er ook voor de ondersteuning van kerken, bedrijfsleven, maatschappelijke instanties 

en voor een toenemend deel de politiek. 

Maar ons werk steunt ook voor een belangrijk deel op de bijdrage van de inwoners van Almere. Zij 

zorgen immers met hun giften in natura bij de supermarktacties voorvoldoende voorraad om hun 

medeburgers van eten te voorzien. 

Rest ons ook de lezer dezes te danken voor het lezen en evalueren van dit jaarverslag. Ook in 2015 

rekenen wij weer op uw steun ten dienste van de medemens en de stad Almere als geheel. Geef met 

uw hart, wij helpen met verstand. 

Namens het bestuur, 

Ton van Eck, voorzitter 
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Het VoedselLoket Almere(VLA) heeft als doel mensen, die door financiële nood niet kunnen voorzien 

in hun basisbehoeften, zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig te maken door, in samenwerking 

met professionele hulpverleners, een financieel hersteltraject in te zetten en ondertussen de mensen 

te ondersteunen met voedsel, basis supermarktartikelen, kleding, speelgoed en ondersteuning in de 

vorm van gratis aanbod en advies. 

Om onze doelstelling waar te maken heeft VLA de beschikking over een supermarkt waar cliënten 

hun basisboodschappen kunnen doen, een kledingwinkel voor kinderen en volwassenen en een 

voedseltuin waarop biologisch groente en fruit wordt verbouwd. 

•Ji!1t1T 

CflëntontwikkeDng: 
De opzet van onze sociale supermarkt gaat uit van maximaal 250 winkelende huishoudens. 
Net als in 2013 liet ook het jaar 2014 een stijging zien in het aantal cliënten dat gebruik maakt van 
VLA. En dat ondanks maatregelen die instroom van nieuwe cliënten zouden moeten beperken. 

2009 	2010 	2011 	2012 	2013 	2014 

ri 



Een groei van dik 12 %. Tegen de landelijke trend in waar collega's een daling vaststelden. 

De groei is grotendeels te verklaren uit het onoplosbaar zijn van de financiële problemen buiten de 
schuld van de cliënt om, dit leidt tot een zeer langdurig gebruik van VLA. 

Gemiddelde verstrekkngsduur: 
We proberen samen met de professionele hulpverleners de financiële situatie van de aangemelde 
huishoudens zo snel mogelijk op een niveau te brengen, waarin weer in de basisbehoeften kan 

worden voorzien. 
In de 9 jaar dat VLA actief is schommelde de tijd die nodig was om deze situatie te bereiken tussen de 
3 en 4 maanden. Vorig jaar bleek al dat de tijd, die nodig is om tot stabiliteit te komen, toenam door 
de intensiteit en zwaarte van de problematiek. Toen was bijna 6 maanden nodig om het probleem op 
een aanvaardbaar niveau te brengen. 
In 2014 heeft deze ontwikkeling zich doorgezet. Nu zijn er maar liefst gemiddeld 7 maanden nodig 
om het probleem onder de knie te krijgen. 

Dit komt door een aantal redenen. 
De eerste is de vorig jaar al geconstateerde stagnatie van de huizenmarkt. Te hoge hypotheeklasten 
zonder uitzicht op verkoop leveren langdurig een probleem op. Ondanks een voorziening als het 
woonlastenfonds of woonkostentoeslag. Gelukkig trekt de verkoop van huizen weer aan. 

Sterk toegenomen zijn de huishoudens waarbij twee inkomens waren en die na afloop van de 
maximale WW termijn feitelijk een volledig inkomen missen. Zij kunnen immers na het wegvallen van 
de WW geen uitkering op grond van de WWB aanvragen, omdat de partner nog inkomen heeft. 

Ook opvallend is de toename van het aantal cliënten, dat moeite heeft op korte termijn een 
passende en effectieve schuldenregeling te (laten) treffen. Het aanbod is er wel, maar het duurt in de 
regel langer voordat men toegang krijgt. Daarna verloopt de schuldregeling over het algemeen wel 

succesvol. 

Al deze factoren spelen mee in de toename van de gebruiksduur van VLA. 
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e probleem 
Financiële malaise leidt, ook als de oorzaak buiten de invloedsfeer van de getroffenen ligt, bijna altijd 
tot (tal van) problemen. De meest voorkomende zijn somberheid en uitzichtloosheid. 
Bij elke aanvraag bepalen wij wat de hoofdoorzaak is van het ontstane financiële probleem. Dat is 
alleen al daarom nodig om cliënten, die nog geen professionele hulpverlener hebben, te koppelen 
aan hulpverlening die het best bij die situatie past. 

In 2014 was de oorzaak te vinden in: 

$, 4 

Onder de categorie 'Overig' vallen cliënten die, voordat het hoofdprobleem helder is vastgesteld, al 
aangeven zonder hulp verder te kunne. Daarnaast zijn aanvragen met meervoudige problematiek 
hieronder vermeld. Denk in het laatste geval bijvoorbeeld ook aan cliënten die officieel geen vaste 
woon- of verblijfplaats hebben, maar wel in Almere verblijven op wisselende adressen. 

Ten opzichte van 2013 is het aantal cliënten met schuldenproblematiek sterk toegenomen (12 % 
meer). Problemen met het hebben of houden van een uitkering zijn daarentegen gedaald (-6%) 



Netto inkomen: 
Het gemiddelde netto inkomen van onze cliënten steeg met € 43,64 naar € 1.187,91. De verdeling 

van het inkomen bleef nagenoeg gelijk aan vorig jaar. 
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Inkomstenbron: 
Het overgrote deel van onze cliënten is afhankelijk van een uitkering in het kader van de 

WWB/Participatiewet. Hun aandeel is gelijk gebleven. 

Het percentage cliënten dat inkomen heeft uit werk in loondienst of als zelfstandige/zzp'er was een 

paar jaar geleden nog 26 %. Nu kan slechts 17 % van onze cliënten een eigen inkomen verwerven. 
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S 	 rking: 

Ook in 2014 werd de samenwerking met andere organisaties uitgebreid. 

Met een aantal van 98 waren er 14 meer instellingen bij de begeleiding van onze cliënten betrokken. 
Ook het aantal hulpverleners groeide met ruim 10 % tot 340. 

In de onderlinge verdeling tussen de instellingen die onze cliënten begeleiden veranderde niet veel. 

Instellingen met meer dan 2 % van onze cliënten in begeleiding zijn: 

Naam instelling percentage cliënten 
51,07% 
7,55% 

5,48% 

2,78% 

2,28% 

 



Geluk bij ee 
Na ruim een jaar genoten te hebben van onze nieuwe bus kwam één van onze chauffeurs ongemerkt 

op een fietspad terecht. Op zich geen probleem als fietstunnels hoger zouden zijn dan de bus. Maar 

helaas! De inzittenden kwamen met de schrik Vrij maar de bus was total loss. 

Ir 	 1 

t  

Hoewel goed verzekerd betekende dit ongeluk toch een streep door onze vervoersbehoefte, want 

het vaststellen van de schade en het ontvangen van de uitkering liet maanden op zich wachten. 

Geluk bij dit ongeluk was dat Ford Schurer Kamphuis ons gedurende die tijd gratis een bedrijfsauto 

beschikbaar stelde. Hierdoor kon het werk gewoon doorgaan. Ook bemiddelden zij bij het vinden van 

een goede vervangende bus en sponsorden diverse zaken. Een geweldige hulp die niet genoeg op 

waarde geschat kan worden. 



Onze vrij 1" . s en vernieuwd bestuur: 
Het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij onze organisatie is ook in 2014 weer gegroeid. Om precies 

te zijn van 707 naar 819. Daaronder waren 41 vaste en 71 actievrijwilligers. 

Opvallend is de vernieuwing van het bestuur van de stichting. Door verhuizing en aflopen van de 

(tweede) termijn namen we afscheid van % van het zittende bestuur. Gelukkig kwamen daar 

enthousiaste vervangers voor terug. 

Het vernieuwde bestuur met v,l.nr. Douwe van Ommen Ton van Eck (vz) Carla Poulain (pen), Ruud Pet, José van Beers (nut), Tessa Ekelmans en Raymond lozekoot (secr) 

W -̀ ?̀re vrijwilligers 
Groepen met een speciale begeleidingsaandacht zijn mensen die bij ons in het kader van 'terug in de 

samenleving' actief zijn en mensen die in het kader van 'resocialisatie' vanuit de Oostvaarderskliniek 

bij ons werken. 

Een resocialisatietraject dat uiteindelijk moet leiden tot betaald werk. 

Vanuit de reclassering waren 2 vrijwilligers bij ons werkzaam, vanuit de Oostvaarderskliniek waren 

dat er 8. 
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Perspectief, Participatie en Preventie 

Perspectief op een financieel zelfstandige toekomst is vanaf dag 1 van ons bestaan ons doel. Ondanks 

het economisch tegenzittende tij, dat nu sterk ebt, blijft het aantal cliënten dat na een succesvol 

hersteltraject weer terugvalt bijzonder laag. Ook na negen jaar! Ons intaketeam kunnen we, na 

training, ook inzetten voor het verkennen van het c!iëntperspectief. Uiteraard in samenspraak met 

de aan het cliëntsysteem verbonden hulpverlener. Daardoor is het uitgegroeid tot een 

perspectiefteam. 

Er is een enorme behoefte aan participatie bij onze cliënten. Die bieden we door bemiddeling naar 

vrijwilligerswerk bij andere organisaties, werk op onze voedseltuinen, deelname aan 

inzamelingsacties of verkoop van non-foodartikelen. 

Wij zijn dit jaar gestart met het geven van cursussen, die de weerbaarheid van onze cliënten 

versterken en hen maximaal toerusten met vertrouwen voor een succesvolle deelname aan onze 

ingewikkelde samenleving. 
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