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1. Inleiding 

Het jaar 2018 stond in het teken van vernieuwing en verandering, zodat we kunnen omvormen 
naar een sociale onderneming. Dat lukt met steun van externe fondsen en met de hulp van het 
bedrijfsleven en de burgers van Almere. Maar wel met hobbels op het personele en financiële vlak. 
Onze adjunct-directeur werd in maart langdurig ziek. Daarnaast is er al jarenlang een gebrek aan 
financiële draagvlak. Een draagvlak dat ondanks vele inspanningen, eerder verslechterde dan ver-
beterde. 

We liggen nog steeds redelijk op koers om in 2020 een voorziening te worden, die een brede groep 
Almeerders ondersteunt die het moeilijk heeft om het hoofd financieel boven water te houden,  en 
mede door inzet van de gaven en kennis van de doelgroep een financieel zelfstandige organisatie 
te worden. 

In de eerste hoofdstukken besteden we ruim aandacht aan de stappen die we al in 2017 gezet 
hebben om tot een sociale onderneming te komen. 

Daarnaast treft u gebruikelijke het bestuurlijk jaarverslag aan zoals u van ons gewend bent. 

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 2018 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 helder het correcte al-
gemene beeld te schetsen van VLA (en dus niet van een voedselbank), aan de hand van concrete 
cijfers uit 2018.  
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2. Naar een sociaal warenhuis 

Dankzij de steun van fondsen zijn we in 2017 gestart met het omvormen van VLA naar een sociaal 
warenhuis. Een omvorming die ook in 2018 haar beslag kreeg en waaruit we een aantal ontwikke-
lingen graag wat breder voor het voetlicht zetten: 

 

2.1 Verhuizing 
Het was een grote wens om alle activiteiten die VLA en de Diaconie van de Protestantse Gemeente 
voor onze doelgroep ontwikkelde onder 1 dak samen te brengen. En die wens is uitgekomen. In ja-
nuari 2017 zijn we verhuisd naar De Steiger 122 vanuit de 5 locaties waarin we tot dan toe gevestigd 
waren. Een verademing voor onze klanten en waarvan we in 2018 voor het eerst volop profiteerden. 
We hebben nu het volgende onder 1 dak gebracht: 

- Voedsel 

- Kleding en speelgoed 

- Klein Huishoudelijke artikelen 

- Meubels en Witgoed 

- Reparatiewerkplaats 

- Spreekuren 

- Noodfonds Gezamenlijke kerken voor financiële noodondersteuning 

- Ondersteuning door interventieteam en perspectiefteam 

   

     

De verhuizing werd mede mogelijk gemaakt door de firma en familie Holwerda die als tijdelijk vrijwil-
liger met een vrachtauto het logistieke deel voor hun rekening namen. 



6 

 

In 2018 hebben we volop genoten van de mogelijkheden van dit het nieuwe pand en de puntjes op 
de i gezet. Daardoor zijn we klaar voor de beoogde groei en het inhuizen van collega organisaties die 
ruimte zoeken om hun activiteiten te ontplooien 

2.2 Interventieteam 
Om binnen het wettelijk vangnet te passen moeten mensen voldoen aan een aantal basisvoorwaar-
den. Het moet duidelijk zijn waar ze wonen of verblijven en er moet een vorm van inkomen zijn.  

Mensen die daar niet aan voldoen zijn grofweg in te delen in drie categorieën: de vechters, de be-
vriezers en de vluchters. 

Vechters lopen vaak vast in de bureaucratie. Bevriezers zijn zodanig lamgeslagen dat ze niet in staat 
zijn iets te regelen of aan te pakken. Vluchters ontkennen hun situatie en zijn vaak ook onbereikbaar. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vaardigheden zoals planning en overzicht slinken 
naarmate de persoonlijke omstandigheden nijpender worden. 

Vandaar dat onze pilot met een interventieteam is gestart voor de eerste twee genoemde groepen. 
In de praktijk blijkt dat hun situatie schrijnender wordt en een langere periode in beslag neemt als 
het regelen van een woon/postadres en het verwerven van inkomen en het krijgen van toeslagen 
niet wil vlotten. 

Samen met twee wijkteams zijn we in 2017 van start gegaan en met doorslaand succes. Daarom zijn 
we er in 2018 mee verder gegaan. 

We hebben de bevoegdheden en mogelijkheden van het team op papier gezet en  voor borging ge-
zorgd door protocollen. Daarna hebben we, in samenwerking met Plangroep, trainingen van 3 dagde-
len gegeven aan de potentiële vrijwilligers die mee wilden doen aan het team. In totaal hebben 21 
mensen deze trainingen met een certificaat afgesloten, waarvan er 15 actief geworden zijn in de 
wijkteams en binnen VLA. 

De ervaringen met 22 interventies in 2018 zijn zodanig dat we kunnen spreken van een blijvende 
toevoeging aan de hulp voor deze stad. Belangrijkste reden daarvoor was dat de schuldpositie van de 
cliënten significant beter bleek na een interventie en dat de inkomenspositie van die cliënten eerder 
en op een hoger peil is dan bij het ontbreken van een interventie. 

Medio 2019 bekijken we of er nog elementen toegevoegd moeten worden aan het interventieteam 
om nog succesvoller te kunnen opereren. We kijken daarbij uitdrukkelijk ook naar het aanbod dat 
schuldhulpmaatje landelijk biedt en dat waarschijnlijk ook in Almere vaste voet aan de grond krijgt. 
Onder het motto: Liever samenwerken dan dingen dubbel doen! 

2.3 Proef met meewerkende klanten 
Tot nu toe was het beleid dat klanten niet actief konden deelnemen als vrijwilliger van VLA. Daar 
waren goede redenen voor. Redenen die ook na de proef met klanten als vrijwilliger de nodige aan-
dacht vergen. Redenen die in 2018 met klanten als vrijwilliger de nodige aandacht vergen, immers zij 
hebben privileges die andere vrijwilligers ontberen. Zij kunnen gratis meubels, voedsel en kleding 
uitzoeken. Terwijl dat de gewone vrijwilliger ontzegd is. Sterker, als die dat doet volgt ontslag en 
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aangifte. In de loop van 2018 zullen we een passend antwoord moeten vinden op deze problematiek. 
Zodat we eind 2018 alle klanten kunnen aanbieden te participeren in onze projecten en hen daarbij 
helpen een nieuw netwerk op te bouwen, een zinvolle dagbesteding en regelmatig te hebben en 
werkervaring op te doen. In 2018 waren gemiddeld 25 klanten actief als vrijwilliger. Van meewerken 
in de winkel tot het bemannen van het secretariaat, de administratie, schoonmaak en voedseltuinen. 
Zowel de organisatie als de klanten ervaren het meewerken als een zeer positieve bijdrage aan het 
werk van VLA.  

2.4 Werkplaats en Meubel- en WitgoedLoket Almere  
 

Alle andere minder vermogende die aangemeld worden door een erkende hulpverlener hebben toe-
gang tot de spullen van het MWLA. 

In het kader van toewerken aan uitbreiding van de klantenkring is er in 2018 een omslag gemaakt 
van aantallen naar budgetten. Dit heeft in het derde kwartaal zijn beslag gekregen. Alle artikelen zijn 
nu geprijsd op basis van de reguliere prijs van tweedehands goederen op markplaats en bij kring-
loopwinkels. Ook  is het aanbod van klein huishoudelijke artikelen geïntegreerd in het aanbod. 

Dat levert een explosieve stijging van het aantal artikelen dat wisselde van meer naar minvermogen-
den. En inzicht in de bijdrage aan de armsten in de vorm van (niet uit te geven) geld. 

 

 

 

 

De werkplaats is ook in 2018 verder ingericht. Een elektrisch vaardige vrijwilliger, twee fietsenmakers 
en een meubelmaker waren aan het werk in deze relatief toch kleine locatie die er na het nodige 
inrichten, verplaatsen en opruimen pico bello uitziet. 
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Tegenvaller is wel dat de gemeente Almere besloten heeft om per 1 november 2017 ook de spullen 
die we krijgen en waar we niks mee kunnen of die heel lang blijven staan niet meer gratis mogen 
aanbieden op het recyclingperron. 

We moeten daarvoor met een externe commerciële partij een overeenkomst voor huur en afvoer 
van een afvalcontainer aangaan. Een schadepost van enkele duizenden euro’s. Uiteraard zijn we met 
de gemeente Almere in onderhandeling om deze maatregel in ieder geval voor ons terug te draaien. 
Uiteindelijk dienen wij de inwoners van Almere.  Wat dat ons in 2018 kostte kunt u terugvinden in 
onze jaarrekening. Het viel niet mee! 
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2.5 Organisatie en structuur 
Toegroeien naar een grotere organisatie als een sociaal warenhuis vraagt om stilstaan bij keuzes en 
structuur. 

Gelukkig hoefden we dat niet in ons eentje te doen. Het VSB heeft Norbert Berns van de Koninklijke 
Nederlandse Heide Maatschappij aangeleverd om met ons na te denken over een eenvoudiger struc-
tuur met minder lagen. De huidige structuur kent een breed overleg met bijna elke vrijwilliger elke 2 
maanden. Dat is niet vol te houden. 

Het Oranjefonds hielp ons onze tomeloze ambitie bij te stellen om ons concept landelijk te gaan ver-
spreiden. Consolidatie en borging in de Almeerse samenleving zijn nodig voordat de sprong naar de 
rest van Nederland gemaakt kan worden. 

De Sesamacademie hielp de beroepskrachten om talenten van de beroepskrachten van onze stich-
ting nog beter te benutten en efficiënter in te zetten. Die training wordt financieel mogelijk gemaakt 
door het VMCA, waar we erg dankbaar voor zijn. 

Onze directeur kon in 2018 door gezondheidsredenen maar 7 uur per week werken. Daarnaast is 
onze adjunct-directeur vanaf maart 2018 langdurig ziek. Daarom  is dit proces nog niet uitgerijpt en 
afgerond aan het einde van dit verslagjaar. We zullen daar in een volgend verslag dan ook zeker op 
terug komen. 

3. 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. In Nederland zijn 162 voedselbanken lid van de landelijke organisatie Voedselban-
ken Nederland. VLA hoort daar niet bij, want de werkwijze van VLA is anders dan bij de voedsel-
banken. In dit hoofdstuk schetsen we u die bijzondere werkwijze. 

Kort gezegd zamelen voedselbanken voedsel in om dat in de vorm van voedselpakketten te verstrek-
ken 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 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 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 voorkomen dat mensen langdurig afhanke-
lijk blijven van onze hulp. En die structurele component is wat VLA onderscheidt van de voedselban-
ken. 
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3.1. 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 zelfstandig te maken.  

Denk aan het overbekende voorbeeld van de vis en de hengel. Ja, natuurlijk geef je iemand die hon-
ger 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.  

3.2. Eén loket 
Het systeem van VLA komt tegemoet aan een wens die je in Nederland al jaren hoort. Een verzuch-
ting 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 klop-
pen 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 hulp-
verlening geboden wordt. VLA werkte in 2018 samen met 328 hulpverleners en 87 verschillende in-
stanties.  

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 intus-
sen 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. Daarnaast zijn er spreekuren. Al jarenlang is er een juridisch spreekuur en in aangevuld 
met een financieel spreekuur.  

3.3. 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 op-
pakken. ‘Voedselloket’ dekt in die zin absoluut de lading niet, VLA is eigenlijk een participatieloket, 
waar je alles vindt om weer op eigen benen te kunnen staan, dankzij de hulp van en de samenwer-
king met heel velen.  

Is dit een reden om van naam te veranderen? Daar denken we nog over. Immers VLA klinkt heel erg 
naar voedsel. Terwijl het aanbod veel breder is dan dat. Om een oud CDA programma uit de vorige 
eeuw te citeren: “niet bij brood alleen”. 
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4. Hoe hielp VLA? 

In de dertien 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 2018 uitzag. Dan krijgt u automatisch een beeld van wat er allemaal aan werkzaamheden aan 
de orde is bij VLA.  

4.1. Schets van de organisatie 
Om even grofmazig een beeld te schetsen: VLA heeft slechts twee (parttime) betaalde krachten maar 
in totaal zijn er honderden mensen bezig met het werk van en voor VLA. We proberen zo professio-
neel mogelijk te werken en kennen een bedrijfsvoering waarin ongeveer 160 vaste vrijwilligers wer-
ken 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 tijdens de inzamelingsacties bij de supermarkten in Almere. Elke maand zijn er in 3 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 zijn steevast verbaasd over de omvang van de hele operatie. En dat gebeurt nog-
al eens, want het verloop van de medewerkers is groot, wat kenmerkend is voor vrijwilligersorganisa-
ties. (Als u daaruit opmaakt, dat VLA eigenlijk permanent nieuwe medewerking nodig heeft, dan slaat 
u de spijker op zijn kop. Kijk HIER maar).      

Een aantal opvallende veranderingen en activiteiten mogen niet onvermeld blijven: 

4.2. Verhuizing VLA Kado 
Jarenlang zaten we tot grote tevredenheid in twee panden in de plint van de Binnenhof. 

Maar ook hier moest verhuisd worden. Iets waar we best wel tegenop zagen na de grote verhuizing 
naar VLA onder 1 dak die we net achter de rug hadden 

Maar wat zijn we blij met de vervangende locatie die we aangeboden kregen. Een betere plek, een 
groter pand en veel meer mogelijkheden om ons te presenteren aan de Kerkgracht. 

Bij VLA Kado kunt u terecht voor leuke en goedkope cadeaus. Van de opbrengst wordt vers eten ge-
kocht dat we onze cliënten niet willen onthouden en waar we niet op een andere manier in kunnen 
voorzien. 
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4.3. Biologische voedseltuin Haven op volle toeren 
Na een jarenlange zoektocht naar een geschikte plek voor onze grote biologische voedseltuin hebben 
we ons eindelijk blijvend kunnen vestigen aan de Wierden. In 2017 lukte het voor eerst om giganti-
sche hoeveelheid vers biologische voedsel af te leveren voor onze cliënten. Daarvoor moesten we 
veel energie steken in het verbeteren van de grond en infrastructuur. Gelukkig krijgen we bij het 
voorkweken en helpen op de tuin veel steun van scholen en hun leerlingen. 

   

 

Naast de grote voedseltuin in Haven zijn er nog tuinen in Almere Poort en Almere Buiten. 
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4.2. 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 ko-
men) 

Perspectiefteam Huisbezoek bij cliënten 

Pasuitgifte Wegwijs maken van nieuwe klanten en saldocontrole bestaande klan-
ten 

Spreekuren Spreekuur van advocaat, bewindvoerder, zingever etc. 

Toetsing Beoordeling pasrecht en adviezen cliënten en hulpverleners 

Directie 
  
  

Directie Coördinatie, aansturing en beleidsvoorbereiding 

Directiesecretariaat Ondersteuning directie 

Secretariaat Ondersteuning alle afdelingen 

HRM/Vrijwilligers Sollicitatie, evaluatie, planning vrijwilligers en maken vrijwilligersover-
eenkomsten 

Facilitaire zaken 
  
  
  
  
  

Automatisering 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 

Fondswerving  
  
  
  

Bedrijven / instellingen Contact met bedrijven 

Scholen Contact met scholen 

Subsidiënten/Fondsen Aanvragen bij fondsen  

VLA Kado Verkoop non-food 

Voorlichting 
  
  
  

Algemeen PR en voorlichting aan groepen en individuen, organisatie evenemen-
ten, contact met pers 

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven voor cliënten, vrijwilligers, supermarktvrijwilligers, 
bedrijven, religieuze organisaties, donateurs 

Social media Facebook, Twitter, LinkedIn 

Website Onderhoud en wijzigen teksten algemene website 

Winkel 
  
  
  

Kleding Verstrekken van kleding 

Supermarkt Verstrekken van voeding 

Voedseltuin Kweken van biologisch voedsel 

Weggeefhoek Verstrekken van speelgoed en kleine huisraad 

  

4.3. 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.  
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Daarom heeft de corebusiness bij VLA noodzakelijkerwijs een tweede component: en dat is inzame-
len, inzamelen en nog eens inzamelen. 

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

4.3.1. Klantenwerk 
Het hoofddoel is klanten weer zelfstandig te maken door precies vast te stellen 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 looptijd van de hulpverle-
ning 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.  

4.3.2. Inzamelingswerk  
Bij het inzamelen van VLA heeft u vermoedelijk wel een beeld. Waarschijnlijk denkt u aan de super-
marktacties die ook vast bij uw supermarkt op gezette tijden plaatsvinden. Inderdaad zamelt VLA 
supermarktartikelen in ter bevoorrading van de eigen VLA Supermarkt. We vragen supermarktbezoe-
kers dan ten bate van de VLA-klanten wat extra te shoppen, en wat we zo inzamelen komt in de 
schappen van de VLA supermarkt. Daarnaast worden wekelijks verse artikelen die bijna over dat zijn 
gered voor onze klanten door een ploeg verssorteerders. 

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. In enkele supermarkten staan emballagezuilen waarin klanten hun statiegeld 
aan VLA kunnen doneren. En we kunnen altijd DE punten gebruiken. Want die leveren in samen-
werking met de Lions Almere weer koffie op. En dat is ook heel veel waard. Heeft u ze nog liggen 
en weet u niet wat er mee te doen? Bij ons zijn ze meer dan welkom. 

- Non food goederen, meubels, kleding 
Alles wat mensen wegdoen maar nog bruikbaar, kan men (ook) bij VLA kwijt. Daarmee bevoorra-
den 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. 
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- Sponsorbedrijven 
Zijn 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.  

5. 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 dage-
lijks noodzakelijke boodschappen te kunnen doen, kan klant worden bij VLA. Maar het gaat na-
tuurlijk 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 klan-
ten van VLA vandaan zullen komen. Laat u niks wijsmaken: VLA heeft klanten in iedere wijk van Al-
mere. 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.  

5.1. 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: 

Het gaat beter met Nederland. Gelukkig. Meer cliënten werken en dat is mooi. Van uitkering naar 
werk. Maar zij hebben ook meer problemen om, al werkend, hun inkomen op peil te houden. Door 
het wegvallen van toeslagen  of inkomens gerateerde regelingen. 

Hun aantal steeg in 2018 van 35%  naar 42 %.  
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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 2018, dat armoedeproblemen in 
heel Almere voorkomen, zij het niet overal in dezelfde mate. Hieronder de tien wijken waar VLA-
klanten het sterkst vertegenwoordigd zijn: 

 

In 2018 was dit als volgt: 
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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: 

 

Bijna een derde 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: 
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Het gemiddelde inkomen bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van het vorige verslagjaar. 

Het wekt verbazing dat zelfs huishoudens met een modaal inkomen (= ongeveer € 2.100,- 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 ver-
kocht 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 omstan-
digheden naar hulpbehoevend gingen. Door een scheiding, waarna moeder met 4 kinderen bijvoor-
beeld 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 2017 als hieronder: 
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In 2017 was dit nagenoeg hetzelfde. 

5.2. Aantallen 
Na jaren van stijging is er in 2018 sprake van een afname van het aantal klanten van VLA. Het gaat 
beter met Nederland en dus ook beter met de mensen in Almere. Helaas levert dat nog geen specta-
culaire verschuivingen op in mensen die VLA hard nodig hebben. 

 

De grootste problemen ondervonden we in 2015. 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 2018. Het is goed te zien dat het beter gaat met Nederland. Vanaf 
april zijn er minder mensen die genoodzaakt zijn een beroep op ons te doen. 
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Hieronder de jaartotalen en de decembercijfers van de laatste 9, respectievelijk 8 jaren: 

 

 

 

 
In totaal werd door de cliënten een budget van € 242.515,-- in de supermarkt besteed, namen ze 
31.605 artikelen uit het kledingloket ter waarde van €  41.083. 
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6. Wie hielp VLA helpen? 

Als we op een rijtje zetten welke mensen en organisaties allemaal mogelijk maakten dat de klan-
ten 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.  

6.1. 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 organisaties waarmee werd samengewerkt steeg van 92 naar 94. Ook het aantal hulpver-
leners toenam naar 340. In de top10 van verwijzende organisaties vonden geen bijzondere verande-
ring plaats. Opvallend zijn de statushouders. Zij moeten helaas toch vaak wachten op hun toeslagen 
en kunnen 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 zul-
len kennen en complex zijn. 

 

6.2. 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. 

6.2.1. Overheden 
De gemeente Almere steunt met geld, maar ook door samen te werken in het kader van het armoe-
debeleid. 

6.2.2. Fondsen 
Geregeld kunnen we bij VLA met succes een beroep doen op liefdadigheidsfondsen voor bepaalde 
projecten. In 2018 ontvingen we fondsenbijdragen van: 
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ING 

VSB Fonds 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

Stichting Pape Fonds 

 

Oranje Fonds 

Kans fonds 

Armoedefonds 
 

6.2.3. 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 2017 waren dit onze 
sponsoren: 

Yakult  

Boni 

Vruchtbomen- en rozenkwekerij 
G. Snel 

Frigo Koeltechniek 

Jumbo Almere Haven 

Countus 

Evangelische Gemeente Parousia 

NGK/CGK De Zuiderpoort 

Doopsgezinde Gemeente Almere 

GKV Levend water 

Markant Automatisering  

Stichting Prisma Almere 

Christelijke Gemeente De Wegwij-
zer 

Ermisa 

Citybox 

Tang Dynasty 

Unieke Kinderopvang (UK) 

Dorestad 

Travelcard 

Donker Groen 

Holwerda 

City Mall Almere 

Sportika 

Veiligheid Specialisten BV 

Bun Supermarkten 

ChristenUnie 

Boogaart Almere 

Leaseplan 

Goede Rede 

Roche Diabetes Care 

Rabobank 

Albert Heijn 

Contactmakers 

Lexro 

Stichting Jarige Job 

Schurer en Kamphuis 

GoedeStede 

Most Remarkable 

De Alliantie 

Zonnehoeve 

Rotary club 

ING 

Bakker Struiksma 

Ymere 

Protestantse Gemeente 

Media 036 

Hospira 

Duncker & Munnikhuis 

Kiwanis 

Bodyshop 

Hoogwoud en Van Haga 

Huis & Hypotheek 

Mc Afee 

Overdevest 

Pon 

Sennheiser 

Sligro 

Stichting Werk en welzijn 

Trip Notarissen 

USG People 

Van der Wee belettering 

WTC 

Xebia 

Almere City 

Onze Volkstuinen 

Zorggroep Almere 

Media Utilities 

Lions 

WTC Almere 
Lexro 

Vereniging Bedrijfskring Almere 
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Bipharma B.V. A1 Etiketten 

 

6.2.4. Particulieren 
Ook heel veel particulieren doneren aan VLA. Met geld of in de vorm van boodschappen, bijvoor-
beeld 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.  

6.3. Supermarktvrijwilligers 
Als we dan de achterban hebben gehad die VLA met z’n allen mogelijk maken, komen we bij de vrij-
willigers die maken dat de dagelijkse boodschappen voor VLA klanten beschikbaar zijn: de super-
marktvrijwilligers. 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.  

6.4. 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 samenle-
ving proberen terug te krijgen, zoals patiënten van de Oostvaarderskliniek in het kader van hun re-
socialisatie, mensen met een taakstraf of een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een 
beperking en mensen die juist een start willen maken in onze samenleving en bij ons de taal en cul-
tuur van Nederland willen leren kennen. 

Na stopzetting door een erg vervelend voorval in 2017 van de samenwerking met de Oostvaarders-
kliniek hebben we wel besloten om op termijn de samenwerking met de Oostvaarderskliniek op 
termijn nieuw leven in te blazen. Iets wat waarschijnlijk in 2019 gestalte gaat   krijgen. 

6.5. Directie 
Om de hele operatie in gang te houden en waar nodig bij te sturen hebben we gelukkig de directie: 
Peter Mons en Jitske Steendam. Waarbij aangetekend moet worden dat Peter Mons door arbeids-
ongeschiktheid slechts 7 uur per week voor ons kan werken en Jitske Steendam eind maart langdurig 
ziek geworden is. Een situatie die veel werk dat eerder door hen gedaan werd op de schouders van 
de bestuursleden legt. 

6.6. Bestuur 
Omdat VLA een stichting is, is er uiteraard een bestuur van verstandige mensen. Voor het beleid en 
de controle. Dat zijn Ruud Pet (voorzitter), Raymond Lozekoot (penningmeester) en Sandra van Rijn-
bach (secretaris), Jan Kees de Bakker (HRM) en Eric Vonk (algemeen lid). 
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7. 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 vol-
uit ‘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. Dit is 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 2018 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 gelijk gebleven aan 2017.  

 

En de recidive dan, hoor ik u denken. U gebruikt dan een term die meestal in verband met crimine-
len 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. 
 

8. Help! 

Het is zeker zo dat we bij VLA met tevredenheid terugkijken op 2018, maar dat wil niet zeggen dat 
we geen ruimte voor verbetering zien. Er is voor 2018 één heel grote wens. 

- Vastere inkomsten. 

- Verankering van VLA in Almere 

- Verbreding van de doelgroep in verband met preventie. 
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- Participatie van de doelgroep, zodat er een mooie combinatie ontstaat van helpen waar je zelf 
hulp nodig hebt en zinvolle dagbesteding, re-integratie en werkritme opdoen. 

Vijfjarenplan 
Een organisatie die afhankelijk is van giften weet nooit precies wat de inkomsten in de nabije of ver-
dere toekomst zullen zijn. Toch moeten er plannen worden gemaakt en dat brengt uitgaven met zich 
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 2017 zich zouden voornemen de ko-
mende 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. 

Tenslotte: 

Tenslotte zomaar wat antwoorden op de vraag aan vrijwilligers en cliënten wat VLA voor hen be-
kent: 

1. Cliënt: VLA is behulpzaam. Ze nemen een stuk spanning weg doordat ik op 
VLA kan leunen voor zolang het nodig is. 

2. Vrijwilliger: VLA zorgt dat de cliënten weer zelfredzaam worden door mid-
del van het verstrekken van voedsel. 

3. Cliënt: Hulp voor mensen voor het voedsel, kleding en de meubels.  
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4. Cliënt: Het is erg fijn dat VLA bestaat! We krijgen van anderen geen hulp en 
door VLA krijgen we te eten en kunnen onze kinderen nieuwe kleren aan. 

5. Vrijwilliger: VLA is een organisatie die de armen voorziet van een bestaan 
zonder financiële strubbelingen. 

6. Vrijwilliger: VLA helpt en steunt mensen om weer aan een goede toekomst 
te werken zonder financiële zorgen. 

7. Vrijwilliger: Mensen die er voor in aanmerking komen, te helpen door mid-
del van eten en kleding te verstrekken. 

8. Vrijwilliger: VLA zorgt ook voor bewustzijn bij de cliënten door middel van 
de supermarktprijzen. Deze zijn soms iets hoger dan in een gewone super-
markt. Dit zorgt ervoor dat de cliënten geen klap in hun gezicht krijgen 
wanneer ze vertrekken bij VLA. 

9. Cliënt: VLA is geweldig. De supermarkt is prettig. Ook het kledinggedeelte is 
erg fijn. Ik word vrolijk als ik hier ben! 

10. Cliënt: Het is een redding! Zeker voor alleenstaande moeders zoals ik, biedt 
VLA een uitkomst. Ik red het anders niet. 

11. Cliënt: Ze helpen de mensen door eten, kleding en meubels te geven. Heel 
fijn en aardig dat ze zich zo inzetten voor andere mensen die het moeilijk 
hebben. 

12. Cliënt: Ik kom hier boodschappen halen die langer houdbaar zijn. Dit geeft 
mij meer rust over de maand. Erg fijn dat VLA dit voor mij kan betekenen. 

13. Cliënt: Zo mooi dat het bestaat! Ik kan door de ondersteuning van VLA mijn 
gezin te eten geven. Of als er een nieuw bed moet komen, kan ik hier ook 
terecht. Geweldig. 

14. Vrijwilliger: Jammer dat het noodzakelijk is dat het bestaat. Ik ben blij dat ik 
mensen verder kan helpen op het gebied van voeding, kleding en meubels. 

15. Cliënt: VLA is een hele grote hulp als je in een moeilijke situatie terecht-
komt. 

16. Cliënt: Het betekent heel veel voor mij en mijn gezin. Het is geweldig dat ze 
zo’n goede ondersteuner zijn voor ons eten! 

17. Cliënt: De mensen die bij VLA werken zijn erg aardig. Ik vind het leuk om 
hier elke week te komen. Ze helpen me elke week weer op weg. 

18. Cliënt: De mensen zijn erg aardig hier! De voorraad in de supermarkt is 
soms nogal slecht, maar je krijgt het gratis dus ik mag eigenlijk niet klagen. 
Verder is het super dat de hulp van VLA er is! 

19. Vrijwilliger: VLA geeft steun aan mensen in moeilijke tijden. 
20. Cliënt: Ik vind het zo fijn dat VLA bestaat! Niet alleen geeft het mij onder-

steuning, maar ik zie het ook als een wekelijks uitje. Zo ben ik ook nog eens 
onder de mensen. 

21. Cliënt: Het betekent heel veel voor mij. VLA ondersteunt mensen die in een 
moeilijke periode zitten door eten en kleding te geven. 

22. Cliënt: Het is zo fijn dat er steun is voor de mensen die het erg nodig hebben 
in een moeilijke tijd! Ik kan mijn kinderen in nieuwe kleding naar school la-
ten gaan door hulp van VLA. 

23. Cliënt: VLA is er voor de mensen die het niet breed hebben. Zodoende heb-
ben we alsnog brood op de plank. 
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24. Cliënt: Het is een warm welkom bij VLA. De medewerkers zijn altijd erg 
vriendelijk. Ik vind het erg fijn dat ik geholpen wordt in deze tijd. 

25. Vrijwilliger: VLA helpt mensen die het moeilijk hebben betreft hun financiële 
situatie. Ze voorzien in eten, kleding en meubels.  

26. Cliënt: Ik moet het thuis allemaal alleen bekostigen en dat valt mij zwaar. 
Gelukkig kan ik op steun van VLA rekenen en heb ik een gevulde koelkast.  

27. Cliënt: Gelukkig kan ik elke week bij VLA langs om boodschappen te halen. 
Zonder dit had ik nog meer stress gehad. Ik houd ook geen geld over in de 
maand om nieuwe kleding te halen.  

28. Vrijwilliger: VLA is een organisatie die zich richt op de mensen die het finan-
cieel minder hebben. Ze worden geholpen door middel van eten, kleding en 
meubels. 

29. Cliënt: Mijn dochter en ik zien het als een middagje uit als we kleding aan 
het uitzoeken zijn. We vinden het heel fijn dat we hier gebruik van mogen 
maken. 

30. Cliënt: Ik had een bed voor mijn kind nodig en dankzij de hulp van VLA staat 
dat bed er nu. Ik ben ze erg dankbaar voor alle hulp die wij krijgen. 

31. Cliënt: Door VLA heb ik warme kleding gekregen die ik zelf niet had kunnen 
betalen.  

32. Cliënt: Ik heb het niet breed. Als ik de maandelijkse boodschappen van VLA 
niet had, had ik nog meer zorgen gehad. 

33. Vrijwilliger: Door de ondersteuning van VLA krijgen de mensen een duwtje 
in de goede richting betreft het aanpakken van hun financiële situatie.  

34. Cliënt: VLA helpt mijn gezin zodat we eten in huis hebben. 
35. Cliënt: Door VLA heb ik meubels in mijn huis staan. De mensen zijn ook erg 

aardig hier. 
36. Cliënt: Ik ben erg dankbaar dat ik deze hulp krijg! Ik weet niet hoe ik anders 

rond zou komen elke maand. 
37. Cliënt: VLA helpt mensen die arm zijn en geen genoeg geld hebben om zelf 

eten te kopen. 
38. Vrijwilliger: VLA neemt een deel van spanning weg bij de mensen die het 

moeilijk hebben. De ondersteuning van eten, kleding en meubels geeft de 
mensen rust. 

39. Cliënt: Ik vind het heel erg fijn dat er zulke lieve mensen zijn die andere 
mensen willen helpen! Ik ben erg gelukkig dat ik elke maand een kar met 
boodschappen mee kan nemen. 

40. Cliënt: VLA is geweldig! Zoveel steun heb ik van hen. Ik kan mijn mandje 
vullen met boodschappen en ik kan hier nieuwe schoenen halen.  
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8. Jaarrekening 2018  

Balans per 31 december 2018 
      

         
    

2018 
 

2017 
ACTIVA 

        
         
         VASTE ACTIVA 

       Materiële vaste activa 
      

         Inventaris 
   

           810  
  

            578  
 Vervoermiddelen 

  
        4.699  

  
       12.849  

 
     

     5.509  
  

       13.427  

         VLOTTENDE ACTIVA 
      Vorderingen en overlopende activa 

     
         Rekening-courant Diaconie PKN 

 
             -    

  
              10  

 Overlopende activa 
  

       18.011  
  

       31.926  
 

     
    18.011  

  
       31.936  

         Liquide middelen 
   

    12.047  
  

       14.270  

         
         
         Totaal 

    
    35.567  

  
       59.633  

 

Balans per 31 december 2018 
      

         
    

2018 
 

2017 
PASSIVA 

        
         
         STICHTINGSVERMOGEN 

      
         Algemene reserve 

  
  -23.994  

  
    34.393  

 Bestemmingsfonds 
  

          -    
  

          -    
 

     
  -23.994  

  
    34.393  

         LANGLOPENDE SCHULDEN 
     Leningen olg 

   
    22.758  

  
    10.052  
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KORTLOPENDE SCHULDEN  
     Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar 
   

     3.657  
 Crediteuren 

  
28.991,44 

  
    17.047  

 Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.810,57 
  

     4.021  
 Overlopende passiva 

  
0,00 

  
     3.847  

 
     

    36.802  
  

    28.572  

         
         Totaal 

    
    35.566  

  
    73.017  
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Staat van baten en lasten over 2017 
     

         
    

2018 
 

2017 

         Baten 
        

         
Opbrensten  

  

  
366.099  

  
        480.420  

 
Kostprijs 

   

  
201.674  

  
        295.727  

 

     

  
164.425  

  
        184.693  

Bruto-Marge 
       

         Lasten 
        

         
Personeelslasten 

  

  
108.915  

  
         47.667  

 Afschrijvingen materiële vaste activa      4.267  
  

           6.293  
 Huisvestingslasten 

  
    50.078  

  
         45.240  

 Kantoorlasten 
  

    16.674  
  

           9.388  
 Lasten vervoermiddelen 

 
    18.434  

  
         22.281  

 Verkooplasten 
  

        375  
  

              150  
 Algemene lasten 

  
    24.070  

  
           6.436  

 Kosten verhuizing  
  

          -    
  

         35.110  
 

         
Som der lasten 

   

  
222.813  

  
        172.565  

         Exploitatieresultaat  
      

         12.128  

         Rentelasten 
      

             -260  

         Saldo van baten en lasten 
  

  -58.388  
  

         11.868  
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9. Toelichting Algemeen 

 

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, onder aftrek 
van subsidies en donaties, en verminderd met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte econo-
mische levensduur, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast per-
centage 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 jaarreke-
ning zijn opgenomen. 

 De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald met in-
achtneming 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. 
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Op 1 oktober 2016 is met Zabu Vastgoed B.V. een huurovereenkomst gesloten voor het pand De Steiger 122 te 
Almere Haven voor een periode van 5 jaar tegen een geïndexeerde huurprijs van € 50.000 op jaarbasis. De 
huurtermijn bedraagt 5 jaar met verlengingsperioden van telkens 5 jaar.Aanvullend wordt een huurkorting 
gegeven over de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 van € 5.000 per jaar en over de periode 
van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 van € 2.500 per jaar. De te genieten huurkorting wordt niet 
in de balans gewaardeerd maar rechtstreeks in het onderhavige jaar in mindering gebracht op de verschuldigde 
huursom.Ten aanzien van de verschuldigde huur is een waarborgsom gestort van € 12.500. 

 

10. Toelichting 

VASTE ACTIVA  
       

          Materiële vaste activa  
      

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

         

    
 Inventaris  

 

 Vervoersmidde-
len  

 
 Totaal  

 Boekwaarde per 1 januari 2018  
 

            192  
 

           8.774  
 

       8.966  
 Afschrijvingen  

  
            192  

 
           4.075  

 
       4.267  

          Boekwaarde per 31 december 2018                -    
 

           4.699  
 

       4.699  

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

  
          Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 2018           6.905  

 
          27.876  

 
     34.781  

 Cumulatieve afschrijvingen  
 

         6.905  
 

          23.177  
 

     30.082  

          Boekwaarde per 31 december 2018                -    
 

           4.699  
 

       4.699  

         
          Afschrijvingspercentages  

      
          Inventaris   

   
                0  

     Vervoermiddelen  
  

                0  
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          VLOTTENDE ACTIVA  

      
          De vlottende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

    
         
    

         2.018  
 

           2.017  
  

          Overlopende activa  
        Nog te factureren omzet  

 
         1.293  

 
              887  

   Vooruitbetaalde 
huur  

  
         4.004  

 
           4.004  

   Nog te ontvangen subsidie  
   

           3.750  
   Waarborgsom(men) huur  

 
        12.500  

 
          12.500  

   Vooruitbetaalde verzekeringen  
   

                -    
   R/C diaconie  

  
         2.449  

    
    

        20.246  
 

          21.141  
  

         
          Liquide middelen  

        Rabobank, spaarrekening  
 

            100  
 

          25.028  
   Rabobank, rekening-courant  

 
        11.008  

 
          12.545  

   Kas  
   

            938  
 

              472  
   Gelden onderweg  

  
              -    

 
              250  

  
    

        12.047  
 

          38.295  
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          PASSIVA  

        
          Stichtingsvermogen  

       
    

         2.018  
 

           2.017  
   Algemene reserve  

       
          Stand per 1januari  

  
        34.393  

 
          -3.679  

   Resultaatverdeling  
  

      -58.387  
 

          38.072  
  

          Stand per 31 december  
 

      -23.994  
 

          34.393  
  

         
         
          Langlopende schulden  

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

  
          Schulden aan kredietinstellin-
gen  

      
          Lening Diaconie  
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          Stand per 1 januari  
  

         4.500  
 

          12.500  
   Opgenomen gelden  

  
        17.050  

     Aflossingen  
  

              -    
 

          -8.000  
  

          Stand per per 31 januari  
 

        21.550  
 

           4.500  
  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          Kortlopende schulden  

      
          De kortlopende schulden per 31 december bestaan 
uit:  

     
         
    

         2.018  
 

           2.017  
  

          Aflossingsverplichtingen volgend boekjaar  
     

          Leningen  
   

        22.758  
 

          10.052  
  

         
         
          Belastingen en premies sociale verzekeringen  

     
          Loonheffing  

  
         2.689  

 
           3.483  

   Pensioenpremies  
  

            388  
 

              538  
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         3.077  

 
           4.021  

  

         
          Overlopende Passiva  

      
          Reservering vakantiegeld  

 
         1.738  

 
           1.347  

   Accountantskosten  
  

              -    
 

           2.500  
   Rente- en bankkos-

ten  
  

              -    
 

                -    
  

    
         1.738  

 
           3.847  

  

         
          NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN  

  
          Huurverplichting pand  

      
         

Op 1 oktober 2016 is met Zabu Vastgoed B.V. een huurovereenkomst gesloten voor het pand De Steiger 122 te 
Almere Haven voor een periode van 5 jaar tegen een geïndexeerde huurprijs van € 50.000 op jaarbasis. De huur-
termijn bedraagt 5 jaar met verlengingsperioden van telkens 5 jaar.  
 
Aanvullend wordt een huurkorting gegeven over de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 van € 
5.000 per jaar en over de periode van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 van € 2.500 per jaar. De te 
genieten huurkorting wordt niet in de balans gewaardeerd maar rechtstreeks in het onderhavige jaar in mindering 
gebracht op de verschuldigde huursom. 
 
Ten aanzien van de verschuldigde huur is een waarborgsom gestort van € 12.500. 

         
         
         
         

         
         
         
         
          Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017  

    
         
    

         2.018  
 

           2.017  
   Baten  

        
          Opbrengst acties Supermarkten   

 
         2.289  

 
           2.258  

   Donaties Scholen   
  

         5.026  
 

           2.340  
   Opbrengst festivals,Markten & Evenementen               919  

 
           8.016  

   Opbrengst Collectes   
  

            117  
 

                -    
   Opbrengst verkoop goederen   

 
        11.110  

 
           5.572  
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 Donaties Particulieren   
 

        26.703  
 

          33.961  
   Giften Bedrijven & instellingen   

 
        22.232  

 
          96.642  

   Goederen in natura/ supermarktacties         131.294  
 

        132.720  
   Subsidie gemeente   

  
      105.850  

 
        121.250  

   Subsidie diverse  
  

              -    
 

           1.500  
   Donaties Kerken   

  
        14.917  

 
          15.409  

   Opbrengst VLA-Kado   
 

        14.229  
 

          14.083  
   Omzet kleding verkoop   

 
         4.458  

 
           5.103  

   Vergoeding verhuur ruimte/ vrachtwagen            6.065  
 

           6.000  
   Vergoeding gebruik vrachtwa-

gen   
 

         7.000  
 

              754  
   Opbrengst dagbesteding  

 
              -    

 
           3.216  

   Opbrengsten uit fondsen  
 

              -    
 

          27.550  
  

    
      352.207  

 
        476.374  

  

         
         
          Kostprijs  

        
          Inkoop goederen   

  
        70.380  

 
        109.795  

   Ontvangsten goederen in de vorm van giften        131.294  
 

        132.720  
  

    
      201.674  

 
        242.515  

  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    

         2.018  
 

           2.017  
  

          Personeelslasten  
       

          Lonen en salarissen  
  

        41.958  
 

          34.697  
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 Sociale lasten  
  

         8.556  
 

           8.485  
   Pensioenlasten  

  
         3.629  

 
           5.294  

   Overige personeelslasten  
 

        54.772  
 

          16.918  
  

    
      108.915  

 
          65.394  

  

         
          De personeelslasten zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. Dit komt met name door een terugbetaal-
verplichting voor te hoog ontvangen ziektekostenverzekeringen. Deze schuld in in 2018 bekend gewor-
den.   

          Bezoldiging bestuurders  
       De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamhe-

den.  
    

         
         
          Afschrijvingen materiële vaste activa  

     
          Inventaris  

   
            192  

 
              386  

   Vervoermiddelen  
  

         4.075  
 

           4.075  
  

    
         4.267  

 
           4.461  

  

          

 


