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Vieren en vooruit kijken  

2017 was het jaar waarin we met zijn allen grote stappen hebben gezet naar nog meer 
impact: nog meer maaltijden (meer dan 4000 per maand!), dus ook meer mensen aan tafel 
en meer maaltijden gered. De meest zichtbare stappen zijn de opening van een nieuwe 
locatie in Amsterdam Oud-West en de start van twee nieuwe teams in Amsterdam Nieuw-
West en Utrecht. Onze eerste stap buiten Amsterdam! 

Nog steeds worden we overrompeld door belangstelling en enthousiasme. Net als in 
voorgaande jaren waren er talloze nieuwe vrijwilligers, was er media-aandacht, worden we 
vaak gevraagd om te spreken, groepen te ontvangen en zelfs nieuwe locaties te openen.  
Dat betekent dat we als initiatief ook keuzes moeten maken: wat doen we wel en wat doen 
we niet? In 2017 hebben we al besloten dat we ons richten op één activiteit waar wij goed in 
zijn: het organiseren van een gezellige maaltijd met vrijwilligers uit de buurt, toegankelijk 
voor iedereen, die altijd gratis is en bereid met beperkt houdbaar voedsel uit de horeca dat 
anders onnodig verspild zou worden. 

Ook hebben we onszelf een duidelijk doel gesteld om onze impact zo groot mogelijk te 
maken: we willen groeien, maar ook kwaliteit blijven waarborgen. Daarom willen we in 
2022 niet meer dan 20 locaties hebben, die we allemaal intensief begeleiden bij het 
opstarten en ook daarna ondersteuning bieden waar nodig. Dat vraagt om structurering.  
We hebben in 2017 al onze werkprocessen op papier gezet, onze overleg- en 
besluitvormingsstructuur geprofessionaliseerd, de BuurtBuik Academy opgezet voor 
trainingen en waar nodig hulp van buitenaf ingeroepen. In 2018 zetten we ook in op 
structurering: meer trainingen voor vrijwilligers, aandacht voor de uitvoering van 
werkprocessen, een planmatige aanpak voor financiële onafhankelijkheid en betere 
begeleiding van nieuwe lokale bestuursleden. 

Alhoewel we dus duidelijk prioriteiten kiezen, blijven we nog even ambitieus. Alhoewel we 
onze limiet op 20 locaties inschatten, willen we wel nog steeds zoveel mogelijk maaltijden 
mogelijk maken. We hebben daarom versterking van buitenaf ingeroepen te onderzoeken 
hoe we meer kunnen halen uit onze samenwerking met grote leveranciers en sociale 
instellingen. 

Tenslotte hebben we stilgestaan bij wat BuurtBuik nou eigenlijk typeert. Natuurlijk is de 
combinatie van onze duurzame, solidaire en sociale doelstellingen al bijzonder – die bij ons 
allemaal op een gedeelde eerste plaats komen - maar ook onze werkwijze is uitgesproken. 
Ten eerste zijn en blijven we een vrijwilligersorganisatie, omdat we geloven in de kracht van 
intrinsieke motivatie. Ten tweede werkt BuurtBuik altijd lokaal. De ontmoeting van allerlei 
soorten mensen op buurtniveau heeft een bijzondere uitwerking, getuige de vele verhalen 
van mensen die bij BuurtBuik een veilige ontmoetingsplek vinden. Ten derde werken we op 
basis van vertrouwen. We maken we duidelijk naar onze gasten waar de grenzen liggen en 
maken goede afspraken met elkaar als vrijwilligers, maar altijd op basis van vertrouwen in 
elkaars capaciteit en oordeel. 
Kortom, er is van alles om te vieren, en nog veel meer om naar vooruit te kijken.  
We begonnen met die pan soep in het Huis van de Wijk aan het Hygiëaplein, en kijk waar 
we nu zijn! De structuur wordt sterker en de ambities zijn groot, maar er wordt al zoveel 
werk verzet, en daar mogen we met zijn allen – vrijwilligers en partners - vooral trots op zijn. 
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In 2017 

• 3 nieuwe locaties! 

• Sprong naar een nieuwe stad: Utrecht 

• 50.000 mensen voorzien van een maaltijd 

• Ongeveer 450 gemeenschappelijke maaltijden mogelijk gemaakt  

• 12 nieuwe leveranciers 

• 300 actieve vrijwilligers (minstens 1x per maand) 

In 2018 

• Nog eens 2 nieuwe teams in minstens één nieuwe stad: dus ook nog meer maaltijden 
en eten gered 

• Focus op trainingen  

• Model voor opschaling 



Strategische partnerschappen 

Alhoewel we onze groeiambities in ons huidige model duidelijk beperkt hebben, is er steeds 

meer aanbod van overvloedig eten uit het bedrijfsleven. Grote partijen willen graag met 

BuurtBuik werken. Niet alleen leveranciers, maar ook maatschappelijke instellingen, 

gemeentes en bewoners. Maar met meer volume komt meer werk. Hoe kan BuurtBuik al dat 

extra werk aan? Zou een ‘nieuw product’ uitkomst bieden? Hiervoor moet logistiek en 

organisatorisch het een en ander aangepast worden. Hoe kan de groei hand in hand gaan 

met het zo goed werkende model van vrijwilligers en intrinsieke motivatie? We kijken daarom 

hoe we onze partnerschappen optimaal kunnen gebruiken, met oog voor: 

• Rolverdeling tussen partners en BuurtBuik 

• Logistiek  

• Financiën 

In 2018 wordt deze nieuwe werkwijze onderzocht, een pilot ontwikkeld en uitgevoerd en 

geëvalueerd. Bij succes kan deze werkwijze worden uitgebreid. 



Focus op de vrijwilliger: BuurtBuik Academy 

2017 was een belangrijk leerjaar voor de BuurtBuik Academy op twee vlakken. Enerzijds 
hebben we veel ervaring opgedaan met het begeleiden van onze eerste locatie in het 
Nieuwe BuurtBuiken kick-off traject. Anderzijds hebben we verschillende verdiepende 
trainingen in ons werkveld aangeboden zoals BHV en omgaan met lastig gedrag. Hiermee 
hebben we tegelijkertijd ons netwerk vergroot op het gebied van vrijwilligerstrainingen. Met 
het begeleiden van Oud-West hebben we onze sterke kanten ontdekt, het overbrengen van 
enthousiasme, kennis en kunde van BuurtBuik. Evenzeer hebben we gemerkt dat we het 
groepsproces beter kunnen faciliteren en monitoren. We hebben onszelf opgeleid in het 
stimuleren van teambuilding en het voeren van constructieve gesprekken voor werkverdeling. 
Naast de twee nieuwe locaties (Nieuw-West en Utrecht) die in Oktober gestart zijn met het 
Academy kick-off traject, bieden we deze nieuwe inzichten en trainingen ook aan bestaande 
locaties op strategiedagen. Dit past in onze ambitie om synchroon aan het academische jaar 
een BuurtBuik-cyclus te vormen waarin we vooraf afstemmen wanneer we samenkomen met 
alle locaties voor vergaderingen, trainingen, masterclasses, vrijwilligersdagen en vieringen.  

In 2018 willen we meer diepgang, plezier en doorgroei kansen bieden aan onze vrijwilligers 
en bezoekers. Hoe we dat precies gaan doen, gaan we in 2018 uitzoeken. We willen in 
ieder geval de volgende drie doelstellingen nastreven:  

➢ Sociale Impact vergroten in Nederland door weer 2 nieuwe locaties te begeleiden 

➢ Kwalitatief hoogwaardig vrijwilligerswerk door trainingen (vrijwilligersbeleid) en 
masterclasses (bijvoorbeeld netwerken of presenteren) 

➢ Persoonlijke ontwikkeling stimuleren en kansen bieden voor vrijwilligers die daar 
behoefte aan hebben 

Persoonlijke groei: de persoonlijke leerlijn 
Hoewel we niemand uitsluiten, bestaat een deel van onze gasten uit mensen met een 
kwetsbare sociaalmaatschappelijke positie. Hieronder vallen ouderen, werkelozen, daklozen 
en allerlei andere mensen die tussen wal en schip vallen. Vooral voor deze groep willen we 
gebruik maken van onze laagdrempeligheid en hen meer bieden dan een gratis maaltijd 
alleen. Door de BuurtBuik Academy willen we hen de nodige trainingen en ondersteuning 
geven die passen bij de activiteiten van BuurtBuik. Vanwege ons sterke geloof in de 
gelijkwaardigheid van mensen willen we geen onderscheid maken tussen vrijwilligers. De mix 
van onze teams zien we als een ontzettende meerwaarde van ons vrijwilligerswerk en dit 
willen we ook behouden in deze trainingen.  

Met de vrijwilligersacademie willen we een leerlijntraject ontwikkelen voor vrijwilligers en 
mogelijk zelfs bezoekers om dingen te leren die ze ook buiten het werk van BuurtBuik kunnen 
toepassen. In deze leerlijn krijgen vrijwilligers bijvoorbeeld training in vaardigheden die 
belangrijk zijn voor teamwork. Denk bijvoorbeeld aan kookcertificaten of een traject met 
persoonlijke groeipunten en coaching. Voor de trainingen zoals groepsdynamica, omgaan 
met lastige situaties, netwerken, koken, BHV, communicatie, etc. willen we ook EVC-
certificaten realiseren voor de deelnemers. Deze trainingen stimuleren ook de samenwerking 
tussen vrijwilligers. 



Train-de-trainer  
De basis van de Academy is het train-de-trainerstraject waarmee we trainers opleiden en 
trainingen voor BuurtBuik willen ontwikkelen. We leiden onze eigen trainers op door onder 
professionele begeleiding zelf trainingen te ontwikkelen. Daarnaast worden gedurende het 
jaar de trainers professioneel gecoacht in belangrijke trainingsvaardigheden. Het voordeel 
van deze methode is dat onze eigen volleerde trainers zelf hun kennis en vaardigheden 
kunnen doorgeven aan BuurtBuik-vrijwilligers die willen doorgroeien tot trainer. De BuurtBuik 
Academy en het train-de-trainer curriculum zijn dus een diepte investering waarmee we, als 
een sneeuwbaleffect, steeds meer nieuwe trainers kunnen opleiden, verdieping en kansen 
bieden aan onze vrijwilligers en bezoekers. In 2018 zullen we waarschijnlijk op deze wijze 
een nieuwe training ontwikkelen en trainers opleiden op het gebied van vrijwilligers werven 
en begeleiden.  



Communicatie 
Het afgelopen jaar heeft BuurtBuik zichzelf goed op de kaart gezet. Zo was BuurtBuik 
aanwezig op de World Disco Soup Day, DGTL, FoodFest en vele andere evenementen. 
BuurtBuik is een gevestigde naam in Amsterdam en daar plukken we de vruchten van.  

In 2018 zullen we ons vooral concentreren op goede interne communicatie en communicatie 
met partners. Onze boodschap is daarbij helder. BuurtBuik is een echte 
vrijwilligersorganisatie en daarom blijven we komend jaar veel tijd in een goed 
vrijwilligersbeleid en dragen wij grote zorg voor onze vrijwilligers. BuurtBuik is een plek 
waar mensen hun talenten kunnen laten zien en waar samengewerkt wordt. Een goede 
communicatie zorgt voor een betrokken vrijwilligers community en het versterkt het 
groepsgevoel. Onze vrijwilligers zijn onze motor en onze grootste ambassadeurs, daarom 
investeren we in hen.  

Het komende jaar zal ook veel aandacht worden besteed aan sterkere 
samenwerkingsmogelijkheden met externe partijen. Hiervoor zal er een communicatieplan 
ontwikkeld worden waardoor het aantrekkelijk wordt voor externe partijen om met BuurtBuik 
samen te werken. 



Financiën  

Zoals eerder genoemd stond 2017 in het teken van verbetering. Er is een enorme 
professionaliseringsslag gemaakt, waar ook kosten mee gepaard gaan, zoals de  inzet van 
een ondersteunende medewerker (een halve fte). Qua inkomsten zijn de eerste twee 
crowdfundings (Noord en Oud-West) succesvol afgerond en twee nieuwe crowdfundings zijn 
gestart in december 2017 (Utrecht en Nieuw-West). Ook meerdere fondsen spreken hun 
vertrouwen uit in BuurtBuik, waardoor in 2017 nauwelijks beroep is gedaan op 
overheidssubsidie.  

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:  
- inkomsten uit eigen activiteiten;  
- subsidies, sponsering en donaties; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten;  
- alle andere verkrijgingen en baten.  

Voor 2018 betekent de versterking dat ook meer middelen gezocht moeten worden. Het 
streven is om een zo gelijkmatig mogelijke verdeling te krijgen tussen gemeentelijke subsidie, 
schenkingen door bedrijven, crowdfunding en onafhankelijke fondsen. Bestaande relaties 
worden daarom versterkt en waar nodig nieuwe partijen aangeschreven. 

Jaarrekening 2017 
1. Balans  

 

2. Toelichting op de Balans 

Passiva en activa  
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur of lagere bedrijfswaarde. 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming af geschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de 
economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 



Reserves en fondsen  
Continuïteitsreserve: 
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om 
zeker te stellen dat BuurtBuik ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De 
Stichting is nog zoekende naar een manier om deze reserve op structurele basis aan te 
vullen.  

 
Bestemmingsreserve: 
Het bestuur heeft een deel van de reserves afgezonderd ten behoeve van de besteding aan 
specifieke doeleinden.  

 
Bestemmingsfonds: 
De bestemmingsfondsen betreffen middelen welke door derden voor specifieke doeleinden 
dan wel locaties zijn bestemd. Het fonds kan uitsluitend gebruikt worden voor het bestemde 
doel, en zal pas worden uitgekeerd op het moment dat zekerheid geboden kan worden dat 
de uitgaven in overeenstemming zijn met de eisen of wens van de gever.  



3. Baten & Lasten 

 

4. Toelichting op de Baten & Lasten 

Opbrengstverantwoording:  
Baten: 
Baten van BuurtBuik worden in aanmerking genomen wanneer zij op de rekening zijn 
ontvangen binnen het boekjaar. Ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar 
waarin ze zijn ontvangen.  
 
Giften in natura: 
Giften bestaande uit diensten worden niet financieel verantwoord. De niet financiële bijdrage 
die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in staat van baten en lasten verantwoord. 


