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Plaats
Datum
Ons kenmerk
Contactpersoon

: Almere
: 20 juni 2016
: 5007790-067-TG/ng
: T.P.H.G. Gehring AA

Geacht Bestuur,
Hiermede brengen wij u rapport uit inzake de jaarrekening 2016 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 2016 samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten 2016, 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.
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Algemeen

2.1

Algemene gegevens

De activiteiten worden uitgeoefend als stichting.
Bestuur en directie
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
- A.J.G. van Eck, voorzitter
- R.F.C.W. Lozekoot, secretaris
- C. Poulain-Abcouwer, penningmeester
- D.D. van Ommen, algemeen lid
- R. Pet, algemeen lid
- T.M. Ekelmans-Bouterse, algemeen lid
- J. van Beers, algemeen lid
Oprichting stichting
Stichting Voedsel Loket Almere is opgericht bij notariële akte d.d. 25 oktober 2005.
Activiteiten van de stichting
De doelstelling van Stichting Voedsel Loket Almere is het bestrijden van (verborgen) armoede in Almere.
De Stichting 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.
Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 39091857.
ANBI
Stichting Voedsel Loket Almere is Algemeen Nut Beogende Instelling geregistreerd sinds 1 januari 2009.
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Fiscale positie

Algemeen
De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en omzetbelasting.
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Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Voedsel Loket Almere te Almere is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-enverliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Voedsel Loket
Almere.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring

Almere, 20 juni 2017
Countus accountants + adviseurs b.v.

T.P.H.G. Gehring
Accountant-Administratieconsulent
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BESTUURSVERSLAG OVER 2016
Voor het bestuursverslag verwijzen wij naar de bijlage.
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Balans per 31 december 2016
(Na bestemming saldo van baten en lasten)

2016
€

2015
€

€

€

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen

578
12.849

1.797
17.923
13.427

19.720

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Rekening-courant Diaconie PKN
Overlopende activa

10
31.926

3.841
16.376
31.936

20.217

Liquide middelen

14.270

6.851

Totaal

59.633

46.788

11

JAARREKENING 2016
___________________________________
___________________________________
___________________________________

2016
€

2015
€

€

€

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsfonds

-3.679
11.490

-4.057
7.811

-4.057

21.710

12.867

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen o/g
KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichtingen volgend
boekjaar
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

3.657
15.846

3.657
8.283

5.633
4.976

15.719
10.319

Totaal
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37.978

59.633
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Staat van baten en lasten over 2016
2016
€

2015
€

€

€

Baten
Opbrengsten
Kostprijs

480.420
295.727

Bruto-marge

383.869
274.795
184.693

109.074

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Lasten vervoermiddelen
Verkooplasten
Algemene lasten
Kosten verhuizing

47.667
6.293
45.240
9.388
22.281
150
6.436
35.110

Som der lasten
Exploitatieresultaat
Rentebaten
Rentelasten

66.779
6.731
37.777
8.817
14.071
378
4.379
172.565

138.932

12.128

-29.858

-260

99
-399

Financiële baten en lasten

-260

-300

Saldo van baten en lasten

11.868

-30.158
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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.
Door negatieve resultaten in de laatste jaren is onzekerheid ontstaan over de continuïteit van de stichting. De
directie van de stichting heeft positieve verwachtingen over het boekjaar 2017 en verder.
Derhalve zijn de toegepaste grondslagen voor waardering en resultaat gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit van de stichting.

Waarderingsgrondslagen voor de balans
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, onder aftrek
van subsidies en donaties, 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 meer gewaardeerd.

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.

14

Stichting Voedsel Loket Almere
De Steiger 122
JAARREKENING 2016
1351 AL Almere
___________________________________
___________________________________
___________________________________
4

Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA

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

Boekwaarde per 1 januari 2016
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

€

€

€

1.797
-1.219

17.923
-5.074

19.720
-6.293

578

12.849

13.427

De som van de cumulatieve aanschafwaarde en afschrijvingen op balansdatum kan als volgt worden
weergegeven:
Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 2016
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016

6.095
-5.517

27.876
-15.027

33.971
-20.544

578

12.849

13.427

De huurdersinvestering in de 2017 betrokken huurlocatie bedraagt € 35.110. Na aftrek van de hiervoor
ontvangen donaties is de investering per saldo nihil.
Afschrijvingspercentages
%
Inventaris
Vervoermiddelen

20
20

15

Stichting Voedsel Loket Almere
De Steiger 122
1351 AL Almere
JAARREKENING 2016
___________________________________
___________________________________
___________________________________
VLOTTENDE ACTIVA
De vlottende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overlopende activa
Nog te factureren omzet
Vooruitbetaalde huur
Rente
Nog te ontvangen subsidie
Waarborgsom(men) huur
Vooruitbetaalde verzekeringen

2016

2015

€

€

117
6.520
3.750
20.690
849

719
2.770
99
3.750
8.190
848

31.926

16.376

1.125
12.545
600

1.027
5.224
600

14.270

6.851

Liquide middelen
Rabobank, spaarrekening
Rabobank, rekening-courant
Gelden onderweg
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Stichtingsvermogen
2016

2015

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Resultaatbestemming

-4.057
378
-

7.924
-11.981

Stand per 31 december

-3.679

-4.057

11.490

-

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds verhuizing

In het boekjaar 2016 is € 46.600 ten behoeve van de verhuizing aan giften ontvangen. Hiervan resteert ultimo
boekjaar een bedrag ad € 11.490.
Langlopende schulden
Het saldo van de langlopende schulden per 31 december is als volgt samengesteld:
Schulden aan kredietinstellingen
Lening Diaconie
Lening Diaconie
Lening Diaconie
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5.340
3.870
12.500

7.140
5.727
-

21.710

12.867
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2016

2015

€

€

Lening Diaconie
Stand per 1 januari
Aflossing

8.940
-1.800

10.740
-1.800

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend (boek)jaar

7.140
-1.800

8.940
-1.800

5.340

7.140

Langlopend deel per 31 december

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 60.
Er wordt geen rente over deze lening betaald. Van het restant van deze lening per 31 december 2016 heeft een
bedrag van € - een looptijd van langer dan vijf jaar.
Lening Diaconie
Stand per 1 januari
Aflossing

7.584
-1.857

9.441
-1.857

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend (boek)jaar

5.727
-1.857

7.584
-1.857

3.870

5.727

Langlopend deel per 31 december

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 49.
Er wordt geen rente over deze lening betaald. Van het restant van deze lening per 31 december 2016 heeft een
bedrag van € - een looptijd van langer dan vijf jaar.
Lening Diaconie
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden

12.500

-

Langlopend deel per 31 december

12.500

-

Deze lening is verstrekt per 18 juli 2016 met als oorspronkelijke hoofdsom € 12.500 ter financiering van de
waarborgsom van het huurpand aan de Steiger 122 te Almere.
Aflossing vindt deels plaats na restitutie van de waarborgsom van het pand aan de Ambachtsmark ad € 8.000.
Het restant van de lening wordt in onderling overleg afgelost.
Het rentepercentage van deze lening bedraagt per einde boekjaar 0,00% vast.
Als zekerheden voor deze lening is de stichting verplicht op eerste verzoek afdoende zekerheid te verschaffen.
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden per 31 december bestaan uit:
2016

2015

€

€

Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar
Leningen

3.657

3.657

3.623
2.010

4.076
11.643

5.633

15.719

2.612
2.250
114
-

2.322
2.250
114
5.633

4.976

10.319

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenpremies

Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Nettolonen
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

2016

2015

€

€

75.000
16.000
38.528
10.900
4.540
46.600
21.012
27.581
186.155
10.358
3.329
4.915
1.239
2.367
4.366
30
5
16.750
10.029
716
-

75.000
30.000
9.236
5.695
28.337
14.496
182.171
10.349
2.226
3.980
611
4.645
567
24
4.713
8.636
3.170
13

480.420

383.869

109.572
186.155

92.624
182.171

295.727

274.795

25.805
10.237
-5.124
16.749

43.147
8.071
5.141
10.420

47.667

66.779

Baten
Subsidie Gemeente Almere
Subsidie Gemeente Almere
Eenmalige gift Business Challenge Almere
Opbrengst Voedsel Loket Almere Kado
Opbrengst kledingactie
Giften ten behoeve van verhuizing
Giften particulieren en collectes
Bijdragen instellingen en bedrijven
Giften in de vorm van goederen
Giften Diaconie
Bijdragen scholen
Opbrengst festivals
Giften via MRKA-DOA
Opbrengst acties Supermarkten
Giften Gereformeerde Kerk Almere
Opbrengst verkopen wijn
Vergoeding voor antwoordnummer
Vergoeding gebruik kantoorruimte
Vergoeding gebruik bus
Statiegeld
Opbrengst verkopen webwinkel

Kostprijs
Inkoop goederen
Ontvangen goederen in de vorm van giften

Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten
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2016

2015

€

€

Lonen en salarissen
Brutoloon
Mutatie reservering vakantiegeld
Ontvangen ziekengeld

53.631
3.961

45.999
3.098

57.592
-31.787

49.097
-5.950

25.805

43.147

5.648
-10.772

5.141
-

-5.124

5.141

2.004
35
320
13.959
431

1.886
400
192
7.476
466

16.749

10.420

1.219
5.074

1.155
5.576

6.293

6.731

Pensioenlasten
Pensioenlasten
Vrijval schuld pensioenpremies voorgaande jaren

Overige personeelslasten
Verzekeringen personeel
Scholingslasten personeel
Lasten ARBO-dienst
Vrijwilligersvergoeding
Overige personeelslasten

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam
(2015: 2).

Bezoldiging bestuurders
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Afschrijvingen vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen
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Overige lasten
2016

2015

€

€

Huisvestingslasten
Huur onroerende zaken
Gemeentelijke belastingen
Onderhoud gebouwen
Onderhoud inventaris
Energie *
Water
Overige lasten onroerende zaken

33.190
1.164
484
185
9.735
406
76

33.247
1.039
78
551
2.309
380
173

45.240

37.777

786
1.360
350
1.585
3.343
266
1.698

1.410
1.818
350
211
2.871
77
2.080

9.388

8.817

5.834
8.105
4.783
3.460
99

2.381
2.706
5.689
3.295
-

22.281

14.071

60
90

87
291

150

378

*) In 2016 is in de kostenpost energie een afrekening over voorgaand jaar meegenomen,
terwijl in 2015 een teruggave over 2014 is ontvangen.
Kantoorlasten
Kantoorlasten
Drukwerk
Abonnementen en contributies
Antwoordnummer
Computerkosten
Telecommunicatie
Internetlasten
Overige kantoorlasten

Lasten vervoermiddelen
Verzekeringen
Onderhoud
Brandstof
Belastingen
Overige autokosten

Verkooplasten
Actiemateriaal
Promotielasten
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2016

2015

€

€

Algemene lasten
Accountantslasten
Verzekeringen
Administratielasten
Overige algemene lasten
Voedseltuin project
Kasverschillen

2.500
121
539
465
1.824
987

2.500
828
540
311
1.515
-1.315

6.436

4.379

35.110

-

-

99

260

399

Kosten verhuizing
Kosten verbouwing en verhuizing
Financiële baten en lasten

Rentebaten
Rentebaten spaarrekeningen
Rentelasten
Provisie en bankkosten bank
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Ondertekening jaarrekening 2016

Almere, .................. 2017
Ondertekening:

A.J.G. van Eck

R.F.C.W. Lozekoot

C. Poulain-Abcouwer
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OVERIGE GEGEVENS
1

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening
door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt
een controleverklaring.
2

Voorstel bestemming saldo baten en lasten

De directie stelt voor om het positieve saldo van baten en lasten over 2016 ad € 11.868 een bedrag ad € 11.490,
zijnde het saldo van de giften (€ 46.600) en gedane uitgaven inzake de verhuizing (€ 35.110), toe te voegen aan
het bestemmingsfonds verhuizing.
Voor het restant ad € 378 wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Vooruitlopend op de
vaststelling door het stichtingsbestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
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1. Inleiding
Voedselloket Almere (VLA) is in 2016 elf jaar geworden. Het is het laatste jaar waarin
VLA gehuisvest is op de Ambachtsmark in Almere Haven. In het vorige jaarverslag
kondigden we al aan dat er vermoedelijk voor de kerst naar De Steiger 122 zou worden
verhuisd. Dat is niet helemaal uitgekomen, weten we nu. De feitelijk verhuizing heeft
begin 2017 plaatsgevonden. In dit jaarverslag kijken we terug op 2016. In deze
inleiding leest u hoe het verslag is opgezet.
Mogelijk denkt u nu: prima, een jaarverslag, maar ik lees ze in het algemeen slechts vluchtig.
Dat zou jammer zijn. Want u laat dan waardevolle informatie schieten. En als u momenteel
nog in de modus zit waarin u op de vraag of Almere een voedselbank heeft,
nietsvermoedend zegt: ”Ja hoor, VLA”, dan wordt het echt tijd dat u even de moeite neemt.
VLA is echt geen voedselbank.
Naast deze inleiding en een laatste hoofdstuk dat meer een soort oproep is, treft u in dit
verslag het verhaal van VLA in 2016 aan in de vorm van antwoorden op de volgende vijf
vragen:
-

Wat is VLA hulp?

-

Hoe hielp VLA?

-

Wie hielp VLA

-

Wie hielpen VLA helpen?

-

Helpt VLA?

Zo hopen we, praktisch als we zijn, twee vliegen in één klap te slaan. Door hopelijk helder
het correcte algemene beeld te schetsen van VLA (en dus niet van een voedselbank), aan
de hand van concrete cijfers uit 2016.

2. Wat is VLA hulp?
Het is natuurlijk niet vreemd dat een organisatie die zich Voedselloket noemt, wordt
vereenzelvigd met het fenomeen voedselbank. VLA is er ook voor dezelfde doelgroep
als de voedselbanken: mensen die het financieel zo zwaar hebben dat ze onvoldoende
geld hebben voor de dagelijkse boodschappen. Maar er zijn in Nederland 162
voedselbanken lid van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland en VLA
hoort daar niet bij, want de werkwijze van VLA is anders dan bij de voedselbanken. In
dit hoofdstuk schetsen we u die bijzondere werkwijze.
Kort gezegd zamelen voedselbanken voedsel in om dat in de vorm van voedselpakketten te
verstrekken aan hun klanten. Wat er binnenkomt, kan worden verstrekt en dat is het dan.
VLA zamelt ook voedsel in, maar daarmee wordt een eigen supermarktje bevoorraad en de
klanten van VLA krijgen een pas met daarop een vast budget waarmee ze dan in die VLA
Supermarkt kunnen winkelen. De winkel heeft bovendien een vast assortiment van 130
hoogst noodzakelijke producten die er altijd zijn, ook als de inzameling niet precies dat
binnenbracht wat in de winkel nodig is. In dat geval worden de ontbrekende producten
namelijk bijgekocht door VLA.
Maar goed, tot zover de overeenkomst met een zuivere voedselbank waar het alleen om de
dagelijkse boodschappen draait. Om noodhulp, dus. Bij VLA is echter vanaf het begin de
gedachte geweest; we willen naast die noodhulp, structureel iets betekenen. En die
structurele component is wat VLA onderscheidt van de voedselbanken.

2.1. Tweesporenbeleid
De clou bij VLA is: noodhulp en structurele hulp zijn een vaste combinatie. Wie hulp vraagt
en krijgt in de vorm van een boodschappenpas voor de VLA Supermarkt, accepteert
tegelijkertijd de hulp van een toegewezen hulpverlener die alles en iedereen die daarbij
nodig is mobiliseert en coördineert om de betrokken klant(en) zo snel mogelijk weer
selfsupporting te maken.
Denk aan het overbekende voorbeeld van de vis en de hengel. Ja, natuurlijk geef je iemand
die honger heeft vis, maar nog beter is daar een hengel bij te doen, zodat betrokkene daarna
weer zelf vis kan vangen. VLA geeft die hengel, maar terwijl de klant leert vissen is er ook
voedselverstrekking.

2.2. Eén loket
Het systeem van VLA komt tegemoet aan een wens die je in Nederland al jaren hoort. Een
verzuchting is het vaak. Opgeroepen door hulpverleners of instanties die langs elkaar heen
werken. Was er maar 1 loket voor alles, zo roept men dan. Eigenlijk is VLA dat ene loket. Je
hoeft alleen aan te kloppen bij VLA, want VLA zorgt er vervolgens voor dat alles wat verder
nodig is door één hulpverlener wordt georganiseerd en op elkaar afgestemd.
Het komt hier op neer dat dat ene VLA loket toegang biedt tot bijna alles wat er in Almere
aan hulpverlening geboden wordt. VLA werkte in 2016 samen met 338 hulpverleners en 92
verschillende instanties.

Persoonlijk advies, maar ook cursussen, kortingen of zelfs gratis services van bedrijven, het
schuilt allemaal achter dat ene loket, waar de klanten van VLA zolang ze klant zijn, terecht
kunnen. En intussen hebben ze dan bovendien recht op gratis boodschappen doen in de
VLA supermarkt zover als het verstrekte budget reikt. En dankzij de samenwerking met de
kerken zijn er bovendien gratis meubels en witgoed.

2.3. What’s in a name?
VLA hulp, kortom, is zorgen dat mensen die in omstandigheden zijn komen te verkeren
waarin ze niet meer zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, die
draad weer kunnen oppakken. ‘Voedselloket’ dekt in die zin absoluut de lading niet, VLA is
eigenlijk een participatieloket, waar je alles vindt wat je weer op eigen benen kan helpen,
dankzij de hulp van en de samenwerking met heel velen.
Is dit een reden om van naam te veranderen. Wij geloven van niet. Eens een VLA altijd een
VLA. Bovendien, Participatie Loket Almere laat zich lang zo lekker niet afkorten en Centraal
Orgaan Armoedebestrijding (COA) is al vergeven. We houden het lekker bij VLA. Maar houd
eens op met dat voedselbank.

3. Hoe hielp VLA?
In de tien jaar van haar bestaan is er bij VLA een systeem en zijn er methodieken
ontwikkeld waarmee het werk gestalte krijgt. We gaan in dit hoofdstuk uit de doeken
doen hoe die organisatie er in 2015 uitzag. Dan krijgt u automatisch een beeld van wat
er allemaal aan werkzaamheden aan de orde is bij VLA.

3.1. Schets van de organisatie
Om even grofmazig een beeld te schetsen: VLA heeft slechts twee (part-time) betaalde
krachten maar in totaal zijn er honderden mensen bezig met het werk van en voor VLA. We
proberen zo professioneel mogelijk te werken en kennen een bedrijfsvoering waarin
ongeveer 150 vaste vrijwilligers werken in negen afdelingen met 29 subafdelingen.
De overige meer dan 700 vrijwilligers zijn de mensen die, geregeld of af en toe, de gezichten
van VLA zijn in de zaterdagse inzamelingsacties bij de supermarkten in Almere. Elke week
zijn er in drie van de 26 Almeerse supermarkten inzamelingsacties ten bate van VLA.
Daar komt nog bij dat er geregeld door organisaties of scholen gelegenheidsacties op touw
worden gezet ter ondersteuning van het werk van VLA.
Nieuwe vrijwilligers zin steevast verbaasd over de omvang van de hele operatie. En dat
gebeurt nogal eens, want het verloop van de medewerkers is groot, wat kenmerkend is voor
vrijwilligersorganisaties. (Als u daaruit opmaakt, dat VLA eigenlijk permanent nieuwe
medewerking nodig heeft, dan slaat u de spijker op zijn kop. Kijk HIER maar).

3.2. Alle afdelingen
Afdeling

Subafdeling

Omschrijving

Acties

Supermarktacties

Bestuur

Beleid maken en controleren

Cliëntcontacten

Cliëntadministratie

Contact met cliënten en hulpverleners

Cursussen

Cursussen voor vrijwilligers en cliënten

Huiswerkloket

Huiswerkbegeleiding voor basisschool en onderbouw (moet nog
komen)
Huisbezoek bij cliënten

Perspectiefteam
Pasuitgifte

Directie

Facilitaire zaken

Fondswerving

Voorlichting

Spreekuren

Wegwijs maken van nieuwe klanten en saldocontrole bestaande
klanten
Spreekuur van advocaat, wijkagent etc.

Toetsing

Beoordeling pasrecht en adviezen cliënten en hulpverleners

Directie

Coördinatie, aansturing en beleidsvoorbereiding

Directiesecretariaat

Ondersteuning directie

Secretariaat

Ondersteuning alle afdelingen

HRM/Vrijwilligers
Automatisering

Sollicitatie, evaluatie, planning vrijwilligers en maken
vrijwilligersovereenkomsten
Maken en onderhouden VLA programma’s

Beheer gebouwen

Kleine reparaties en onderhoud van de gebouwen

Financiën

Geldzaken

ICT infrastructuur

Pc’s, internet, schermen, helpdesk

Inkoop

Inkoop verbruiksmaterialen VLA

Transport & bezorging

Beheer en planning bedrijfswagens

Bedrijven / instellingen

Contact met bedrijven

Scholen

Contact met scholen

Subsidiënten/Fondsen

Aanvragen bij fondsen

VLA Kado

Verkoop non-food

Algemeen

Social media

PR en voorlichting aan groepen en individuen, organisatie
evenementen, contact met pers
Nieuwsbrieven voor cliënten, vrijwilliger, supermarktvrijwilligers,
bedrijven, religieuze organisaties, donateurs
Facebook, Twitter, LinkedIn

Website

Onderhoud en wijzigen teksten algemene website

Kleding

Verstrekken van kleding

Supermarkt

Verstrekken van voeding

Voedseltuin

Kweken van biologisch voedsel

Weggeefhoek

Verstrekken van speelgoed en kleine huisraad

Nieuwsbrieven

Winkel

3.3. Schets van het werk
Als het werk van VLA alleen zou bestaan uit het helpen van mensen die financieel zodanig
aan de grond zitten dat zelfs de dagelijkse boodschappen een probleem vormen, dan had
VLA alleen maar schulden gehad. Zoals een bedrijf dat alleen klanten heeft die niet kunnen
betalen, ook alleen maar kosten heeft en geen inkomsten.
Daarom heeft de core-business bij VLA noodzakelijkerwijs een tweede component: en dat is
inzamelen, inzamelen en nog eens inzamelen.

Je hebt dus in het VLA-werk twee hoofdmoten: klantenwerk en inzamelingswerk.
3.3.1. Klantenwerk

Het hoofddoel is klanten weer selfsupporting te maken door precies uit te kienen welke
hulpverlening dat zou kunnen bewerkstelligen en dan dat hulpverleningstraject in gang te
zetten. Dat laatste doen uiteraard professionele hulpverleners. Alleen als de klant bereid is
de hulp te aanvaarden, en er dus uitzicht komt op een structurele oplossing, alleen dan is er
gedurende de de looptijd van de hulpverlening ook recht op gratis winkelen in de VLA
supermarkt, tot een bepaald budget, en hulp in de vorm van meubels en kleding. VLA gelooft
erg in mensen helpen, maar dan in mensen helpen zich zelf weer te helpen.
Dat is dus de ene kant van de VLA-medaille: het werken met en rond de klanten. In het
overzicht hierboven is dat het blauwe gedeelte.
3.3.2. Inzamelingswerk

Bij het inzamelen van VLA heeft u vermoedelijk wel een beeld. Waarschijnlijk denkt u aan de
supermarktacties die ook vast bij uw supermarkt op gezette tijden plaatsvinden. Inderdaad
zamelt VLA supermarktartikelen in ter bevoorrading van de eigen VLA Supermarkt. We
vragen supermarktbezoekers dan ten bate van de VLA-klanten wat extra te shoppen, en wat
we zo inzamelen komt in de schappen van de VLA supermarkt.
Maar we ‘verzamelen’ ook dit waar we maar kunnen:
-

Geld
VLA heeft naast goederen ook geld nodig, want de eigen Supermarkt heeft een vast
assortiment van de 130 meest noodzakelijke boodschappen, en we zorgen ervoor dat
geen klant hoeft mis te grijpen. Als de supermarktacties niet precies de gewenste
bevoorrading levert, kopen we wat nog ontbreekt bij.

-

Non food goederen, meubels, kleding
Alles wat mensen wegdoen maar nog bruikbaar, kan men (ook) bij VLA kwijt. Daarmee
bevoorraden we het Meubelloket en het Kledingloket, waar VLA-klanten ook terecht
kunnen voor gratis spullen. Of VLA Kado,.En we organiseren jaarlijks een grootse
rommelmarkt.

-

Bijdragen van fondsen
Er zijn allerlei liefdadigheidsfondsen waar we VLA-projecten onder de aandacht brengen
in de hoop op een bijdrage.

-

Sponsorbedrijven
Zin we ook dol op, vanzelfsprekend. Er zijn al heel wat Almeerse bedrijven die VLA
hielpen met een financiële donatie of door gratis diensten te leveren.

De afdelingen die die vooral bij het inzamelingswerk betrokken zijn, zijn in het overzicht
hierboven groen. Ook de afdeling voorlichting is groen. Want we treden niet naar buiten om
onszelf op de borst te slaan, maar om iedereen te vertellen dat er mensen in nood zijn en dat
wij ze willen helpen maar daarbij uw steun hard nodig hebben.

4. Wie hielp VLA?
In dit hoofdstuk krijgt u een beeld van de doelgroep van VLA. De mensen waarvoor we
het doen. We tellen bij VLA in huishoudens, elk huishouden dat over onvoldoende
geld beschikt om de dagelijks noodzakelijke boodschappen te kunnen doen, kan klant
worden bij VLA. Maar het gaat natuurlijk om mensen. Heel verschillende mensen. Veel
verschillender dan menigeen denkt, zo is de ervaring bij VLA.
Misschien krijgt ook u, door het lezen van dit hoofdstuk, een ander beeld dan u had van de
klanten van VLA. Onwillekeurig denk je aan achterbuurtachtige toestanden als je moet
gokken waar de klanten van VLA vandaan zullen komen. Laat u niks wijsmaken: VLA heeft
klanten in iedere wijk van Almere. Het is zelfs zo dat we kunnen zeggen: bijna iedere
Almeerder (m/v) kan in een paar maanden tijd zodanig in moeilijkheden komen dat VLA een
uitkomst is.

4.1. Kenmerken
Als we beginnen met eens op een rij te zetten door welke problematische oorzaken de
klanten van VLA in de ellende zijn gekomen, dan is er meteen al een gevarieerd beeld:
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Er zijn geen grote veranderingen vergeleken met 2015:

Problematiek 2015 naar categorie
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Dit zijn toch voor het grootste deel problemen die iedereen kunnen overkomen? En als dat in
zo’n hevige mate het geval is dat reserves opdrogen dan kan dus iedereen financieel aan de
grond raken.
Je ziet ook aan de spreiding van de adressen van onze klanten in 2016, dat
armoedeproblemen in heel Almere voorkomen, zij het niet overal in dezelfde mate. Hieronder
de tien wijken waar VLA-klanten het sterkst vertegenwoordigd zijn:
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In 2015 was dit als volgt:
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De Wierden doen het iets beter. De Marken en de Meenten en de Hoven zijn uit de top tien
verdwenen. Nieuw zijn Poort, Indische buurt en Danswijk.
Kijken we naar het type huishouden, dan komen ook alle varianten voor. Maar kijken we hoe
vaak bepaalde typen huishouden in Almere voorkomen en in het klantenbestand van VLA,
dan valt wel heel erg op dat éénoudergezinnen het type huishouden is dat het vaakst in de
problemen zit:
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Bijna de helft van de klanten van VLA wordt gevormd door éénoudergezinnen. Een tweede
forse groep is die van de alleenstaanden. 31 Procent van de klanten van VLA zijn
alleenstaand, maar dat is minder zorgelijk omdat die groep in de samenleving ook 31 procent
beslaat en die zijn daardoor bij VLA niet oververtegenwoordigd. De éénoudergezinnen zijn
dat heel duidelijk wel.
Wat we aan deze grafiek ook zien: bij 65% van de klanten van VLA gaat het om huishoudens
met kinderen.
Een opmerkelijke grafiek vindt u mogelijk onderstaande, als we kijken naar de netto
inkomens van VLA-klanten:

Netto inkomen inclusief toeslagen
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Het gemiddelde inkomen steeg van € 1.210,36 in 2015 naar € 1.297,47 in 2016.
Het wekt verbazing dat zelfs huishoudens met een modaal inkomen (= € 2.021,- netto)
onvoldoende geld kunnen hebben om de dagelijkse boodschappen van te betalen. We
kunnen u bij VLA dan ook nog vertellen dat we klanten hebben die in een enorm groot en
duur huis wonen. Op het eerste gezicht is dat onbegrijpelijk, maar het is gewoonweg een
rekensom. Je kunt nog zo’n hoog inkomen hebben, als je nóg meer uitgaven hebt,
bijvoorbeeld vanwege dat dure huis, dat je niet verkocht krijgt, dan kun je toch aan de grond
zitten.
Er zijn bij VLA talloze gevallen bekend waarin mensen in een paar maanden tijd van prima
omstandigheden naar hulpbehoevend gingen. Door een scheiding, waarna moeder met 4
kinderen bijvoorbeeld met enorme schulden achterbleef maar zonder inkomen. Of na verlies
van werk. Of door ziekte en andere ellende. Het kan ons allemaal overkomen.
Waar het inkomen vandaan komt, daarvan is de grafiek in 2016 als hieronder:
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In 2015 was dit nagenoeg hetzelfde.

4.2. Aantallen
De laatste jaren is het gebruikelijk bij VLA dat er iedere maand ruim 500 gezinnen in het
klantenbestand zitten. In 2016 zagen we in de eerste helft van het jaar het cijfer zelfs naar de
600 kruipen. Maar in augustus kwam er een opmerkelijke daling, terwijl we in die maand in
vorige jaren juist een stijging zagen. Kijk maar:
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Dat heeft natuurlijk enig effect op de jaartotalen, maar in december (traditioneel de drukste
maand voor VLA) gaf dat een spectaculair lager getal. Er zit uiteraard verloop in het
klantenbestand bij VLA, want als klanten het zelf weer kunnen redden, worden ze natuurlijk
ex-klant. Gemiddeld was men 7,6 maanden klant bij VLA in 2016. Hier de jaartotalen en de
decembercijfers van de laatste 8, respectievelijk 7 jaren:
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5. Wie hielp VLA helpen?
Als we op een rijtje zetten welke mensen en organisaties allemaal mogelijk maakten
dat de klanten van VLA geholpen worden, dan praten we over werkelijk honderden
mensen. Elk radertje in een machine is natuurlijk belangrijk, maar laten we iedereen
die VLA maakt tot wat het is nu eens rangschikken vanuit het oogpunt van de klanten,
waarom het tenslotte allemaal draait.

5.1. Samenwerkende hulporganisaties
Onmiskenbaar is het zo dat het de samenwerking is met al die hulpprofessionals in Almere,
die maakt dat de klanten van VLA daadwerkelijk de weg uit de problemen vinden. Dus
beginnen we daar.
Het aantal organisatie waarmee werd samengewerkt daalde van 96 naar 92, terwijl het
aantal hulpverleners toenam met 13 naar 338. In de top 10 van verwijzende organisaties
komt vluchtelingenwerk voor het eerst voor. Reden is dat statushouders vaak lang moeten
wachten op hun toeslagen en gedurende die periode niet uitkomen met hun uitkering alleen.
Ook de aanmeldingen van het team OSS nemen flink toe. Het betreft hier vaak dossiers die
op voorhand een lange looptijd zullen kennen en complex zijn.
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5.2. Donateurs
Het VLA-systeem dat in feite de verbinding maakt tussen klanten en hulpverleners, is alleen
maar mogelijk dankzij de donateurs. Dat er voor klanten een VLA is, is volledig te danken
aan hen. Er zijn verschillende soorten donateurs.

5.2.1. Overheden
De gemeente Almere steunt met geld, maar ook door samen te werken in het kader van het
armoedebeleid.

5.2.2. Fondsen

Geregeld kunnen we bij VLA met succes een beroep doen op liefdadigheidsfondsen voor
bepaalde projecten. In 2015 ontvingen we fondsenbijdragen van:
ING

Haella Stichting

Het Almere Fonds

Kattendijke/Drucker Stichting

Prins Bernhard Cltuurfonds

Rabobank
Movisie

Stichting Pape Fonds

5.2.3. Bedrijven
Vele Almeerse bedrijven en organisaties dragen VLA een goed hart toe, dat is al tien jaar zo.
Dat blijkt uit financiële donaties of uit de gratis levering van goederen of diensten. In 2015
waren dit onze sponsoren:
Yakult

Donker Groen

Rotary club

Boni

Holwerda

ING

Vruchtbomen- en
rozenkwekerij G. Snel

City Mall Almere

Bakker Struiksma

Sportika

Ymere

Veiligheid Specialisten BV

Protestantse Gemeente

Bun Supermarkten

Media 036

ChristenUnie

Hospira

Boogaart Almere

Duncker & Munnikhuis

NGK/CGK De Zuiderpoort

Leaseplan

Kiwanis

Doopsgezinde Gemeente
Almere

Goede Rede

Bodyshop

Roche Diabetes Care

Hoogwoud en Van Haga

Rabobank

Huis & Hypotheek

Albert Heijn

Mc Afee

Contactmakers

Overdevest

Christelijke Gemeente De
Wegwijzer

Lexro

Pon

Ermisa

Stichting Jarige Job

Sennheiser

Citybox

Schurer en Kamphuis

Sligro

Tang Dynasty

GoedeStede

Unieke Kinderopvang (UK)

Most Remarkable

Dorestad

De Alliantie

Travelcard

Zonnehoeve

Frigo Koeltechniek
Jumbo Almere Haven
Countus
Evangelische Gemeente
Parousia

GKV Levend water
Markant Automatisering
Stichting Prisma Almere

Stichting Werk en welzijn
Trip Notarissen
USG People
Van der Wee belettering
WTC

Xebia

Media Utilities

Almere City

Lions

Onze Volkstuinen

WTC Almere

Zorggroep Almere

Lexro

Vereniging Bedrijfskring
Almere

A1 Etiketten

5.2.4. Particulieren
Ook heel veel particulieren doneren aan VLA. Met geld of in de vorm van boodschappen,
bijvoorbeeld via de supermarktacties of inzamelingen bij scholen of kerken. Of via sms. Geld
overmaken naar VLA kan via Rabobanknummer NL68RABO0115510990 t.n.v. Stichting
VoedselLoket Almere.

5.3. Supermarktvrijwilligers
Als we dan de achterban hebben gehad die VLA met z’n allen mogelijk maken, komen we bij
de vrijwilligers die maken dat de dagelijkse boodschappen voor VLA klanten beschikbaar
zijn: de supermarktvrijwilligers. Dat zijn er zo’n 700. Zij zamelen het merendeel van de
boodschappen in die in de schappen van de VLA supermarkt komen. En zijn daarmee het
gezicht van VLA.

5.4. Vrijwilligers
Wat meer op de achtergrond voor het grote publiek, zijn de 152 vaste vrijwilligers die de
afdelingen en subafdelingen van VLA bemensen om zo al het werk te verrichten dat er komt
kijken bij VLA. Vrijwilligers met diverse achtergronden, maar allemaal met een groot hart
voor de minstbedeelden in onze stad. Bijzonder zijn de vrijwilligers die op een of andere
manier weer een plek in de samenleving proberen terug te krijgen, zoals patiënten van de
Oostvaarderskliniek in het kader van hun resocialisatie, mensen met een taakstraf of een
grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking en mensen die juist een strat
willen maken in onze samenleving en bij ons de taal en cultuur van Nederland willen leren
kennen.

5.5. Directie
En om de hele operatie in gang te houden en waar nodig bij te sturen hebben we gelukkig
Peter Mons en Jitske Steendam.

5.6. Bestuur
Omdat VLA een stichting is, is er uiteraard een bestuur van verstandige mensen. Voor het
beleid en de controle. Dat zijn Douwe van Ommen, Ton van Eck (voorzitter), Carla Poulain
(penningmeester), Ruud Pet, José van Beers (notulist), Tessa Bouterse en Raymond
Lozekoot (secretaris)

6. Helpt VLA?
Deze vraag, ‘helpt VLA?’, kun je op verschillende manieren lezen. Er is een letterlijke
manier, waarbij je zegt: het werk dat VLA doet is helpend werk, dus alleen al daarom is
het antwoord voluit ‘ja’. Maar dan zeg je eigenlijk alleen: we wilden dit werk doen en
dat doen we ook en daarmee is het resultaat goed. Maar het werk op zich zien we bij
VLA niet als ons doel. Ons doel is dat de mensen die we helpen weer op eigen benen
komen te staan. Dus de enige graadmeter voor succes of dat gelukt is.
Met trots kunnen we melden dat ook dan het antwoord voluit ‘ja’ is. De duur van het
gemiddelde klantschap bij VLA was in 2016 7,6 maanden. En daaraan kun je zien hoe lang
het duurt voor we klanten weer op eigen benen hebben. Want het is bij VLA zo: pas als de
missie geslaagd is, zwaai je als klant af bij VLA. Elke klant die afzwaait bewijst zo het succes
van VLA.
De gemiddelde duur is wel wat gestegen ten opzichte van 2015. Dit wordt niet veroorzaakt
door de normale aanmeldingen maar door een toename van complexe dossiers met een
meervoudige problematiek. Die complexiteit gaat vaak gepaard met de noodzaak van een
langere verblijfsduur binnen onze voorzieningen.

Gemiddelde duur in maanden
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En de recidive dan, hoor ik u denken. U gebruikt dan een term die meestal in verband met
criminelen wordt gehanteerd, maar we snappen wat u bedoelt, want recidive betekent
gewoon herhaling. U bedoelt natuurlijk: maar komen veel klanten op een later tijdstip niet
terug, omdat ze opnieuw in de problemen raken? Het antwoord is: nee, VLA heeft niet of
nauwelijks draaideurklanten.
Kortom, VLA helpt echt. Structureel.
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7. Help!
Het is zeker zo dat we bij VLA met tevredenheid terugkijken op 2016, maar dat wil niet
zeggen dat we geen ruimte voor verbetering zien. Er is voor 2017 één heel grote wens.
-

Vastere inkomsten

Vijfjarenplan
Een organisatie die afhankelijk is van giften weet nooit precies wat de inkomsten in de nabije
of verdere toekomst zullen zijn. Toch moeten er plannen worden gemaakt en dat brengt
uitgaven mee. Ook bij een door gevers gefinancierde onderneming gaan de kosten voor de
baat uit. Het is bij giften net als bij beleggen: in het verleden behaalde resultaten zijn geen
garantie voor de toekomst.
Theoretisch is de oplossing eenvoudig. Als al onze gevers van 2016 zich zouden voornemen
de komende vijf jaar voor VLA precies hetzelfde te doen, dan wisten wij precies waar we
financieel gezien de komende jaren vanuit kunnen gaan.
Daarom proberen we zoveel mogelijk te bevorderen dat:
-

Maandelijks geven aan VLA de trend wordt en we minder van eenmalige giften
afhankelijk zijn,

-

er een heel grote club Vrienden Van VLA ontstaat met vaste overschrijvingen naar VLA

-

dat bedrijven gaan profiteren van de fiscale voordelen waarop ze recht hebben als ze
VLA, wat een ANBI instelling is, voor langere tijd gaan steunen

Kortom, VLA is, net als haar klanten, het best geholpen met structurele hulp. Dat maakt
effectievere hulp nodig dan eenmalige bijdragen, hoe welkom die ook zijn. Dat willen we
graag uitdragen, tot in het jaarverslag aan toe:
Een eenmalige gever in A
Die dacht een keer heel erg goed na
Belde toen de bankgiro
En sprak tot hen: Hiero,
ik geef elke maand wat aan VLA.
We hopen dat iedereen die dit leest, als het al niet een feit is, op de geschetste wijze met
VLA in zee wil. (Wat -als dit geen printje is- heel gemakkelijk kan door HIER te klikken). Wat
wij dan doen, is deze lezers uitroepen tot Vrienden van VLA. En we gaan heel leuke dingen
organiseren voor onze Vrienden.
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