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In le iding

Op het afgelopen jaar kunnen we als BuurtBuik met trots
terugkijken. Ondanks alle restricties zijn er in 2020 liefst
twee locaties gestart in Amsterdam Centrum en Rotterdam
en heeft Amsterdam Oud-West een succesvolle herstart
gemaakt. In Utrecht en Amsterdam West, Nieuw-West,
Zuid, Zuidoost, Oost en Noord zijn duizenden maaltijden
en voedselpakketten uitgedeeld. 

We kijken uit naar het zevende jaar waarin BuurtBuik
mensen helpt om elkaar te helpen. Door voedsel te
doneren of uit te delen, te helpen met koken, geld te
geven of gewoon een praatje te maken. Het enthousiasme
en succes van BuurtBuik bewijst dat er veel mensen zijn
die iets willen doen voor een ander. Dat willen we
komend jaar nog beter ondersteunen door in te zetten op
verbinding, veiligheid en plezier. 
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Voedsel redden

Fietsen

Koken maar!

Aan tafel

Bij supermarkten,
groenteboeren en horeca
in Amsterdam, Rotterdam
en Utrecht.

Onze vrijwilligers maken
elke keer weer een
creatieve maaltijd van de
geredde ingrediënten.

Daarna op de bakfiets op
weg naar het buurthuis
waar we gaan koken.

Buurtjes schuiven aan
voor een gratis, gezonde
en gezellige maaltijd. 
 Iedereen is welkom!

Bijna klaar

Wat we doen

1

3

2

Maaltijden klaar?
Borden opgedekt?

Tasjes ingepakt?

5

4
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6
The end

Keuken schoon?
Buurthuis afgesloten?

Yes! Weer een gezellige
en nuttige dag bij
BuurtBuik gehad.

Gratis, gezonde gezellige maaltijden van gered voedsel.
Voor de buurt, door de buurt. Delen tot de laatste
kruimel. Praktisch idealisme. Samen eten aan lange
tafels. Steuntje in de rug. Mensen helpen en mensen
ontmoeten. Gezelligheid. Voedselverspilling tegengaan.
Samen werken. De wereld een beetje mooier maken. Dat
is BuurtBuik.  



In 2020 is veel anders gelopen dan gepland. Nieuwe locaties
openden later, het grote benefietevenement in Rotterdam
moest twee keer worden uitgesteld. Bestaande BuurtBuiken
konden geen gezamenlijke maaltijden meer aanbieden omdat
de anderhalve meter niet gewaarborgd kon worden, maar
stapten snel en soepel over op het afhalen of bezorgen van
voedselpakketten en maaltijden. De steun uit de buurt, het
enthousiasme van de vrijwilligers en de reacties van eters zijn
hartverwarmend.  

De maatschappelijke en economische impact van corona is
groot, zeker ook voor de doelgroep van BuurtBuik. Daarom is
waar en wanneer veilig en verantwoord mogelijk het uitdelen
van voedselpakketten en maaltijden zo snel mogelijk weer
van start gegaan. BuurtBuik-locaties hebben nieuwe en
duurzame manieren gevonden om voedsel te delen met
mensen die het nodig hebben.

Corona
ALLES GING 
ANDERS
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Samenwerkingen
Het afgelopen jaar hebben we succesvolle
samenwerkingen gehad met o.a. Rude Health,
Support Your Locals en Brouwerij Troost. Aan het
begin van het jaar hebben we een geslaagde
Flip2Feed campagne gedraaid samen met Rude
Health – pannenkoeken bakken en geld doneren.
De samenwerking smaakte naar meer, want de
plannen voor 2021 zijn in de maak.  

Tijdens de lockdown mochten onze vrijwilligers
helaas niet meer koken op de locaties en maaltijden
alleen laten afhalen of bezorgen. Door de
voedselpakketten van Support Your Locals konden
we toch mensen blij maken met een gratis maaltijd.
Ook Brouwerij Troost hielp BuurtBuik tijdens de
lockdown. In de periode dat zij gesloten waren
mocht wij gebruik maken van hun keuken. 

Naast deze samenwerkingen ontvingen we
afgelopen jaar ook een bijzonder bedankje,
namelijk van de Gemeente Amsterdam. Wethouder
Marjolein Moorman van Onderwijs, Armoede en
Inburgering kwam bij BuurtBuik op (digitaal) bezoek
om de vrijwilligers van BuurtBuik te bedanken voor
al het vrijwilligerswerk. Hier is door Gemeente
Amsterdam een filmpje van gemaakt en verspreid
via hun en onze communicatiekanalen. 

Communi ty

Door corona is een van de drie pijlers van
BuurtBuik – sociaal contact – onder druk komen
te staan. Gelukkig bruist het van de energie bij
onze vrijwilligers, want bij iedere verandering
kwamen bestuurders van de locaties weer met
allerlei creatieve oplossingen en ideeën om
mensen toch een gratis maaltijd aan te bieden.
Zoals BuurtBuik-voedselpakketten, recepten en
persoonlijke kaartjes sturen. Foto’s van gerechten
en leuke boodschappen worden gedeeld via de
Instagram-feeds van de locaties. En om elkaar
toch nog een beetje te kunnen ‘zien’ is BuurtBuik
Kijkvoer gestart: korte filmpjes van BuurtBuikers
die thuis koken. Deze zijn gedeeld via sociale
media en te zien op YouTube.  

HOE BLEVEN WE BIJ
ELKAAR IN 2020?
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Kwartaalmeetings  
Om toch in contact met elkaar te blijven en
op de hoogte te blijven van de wensen en
behoeften van onze bestuursleden
organiseren we vanuit het Centraal Bestuur
per bestuursfunctie kwartaalmeetings. Deze
contactmomenten zijn door iedereen als zeer
positief en effectief ervaren.

Enquêtes 
Daarnaast hebben we in 2020 ook enquêtes
afgenomen bij vrijwilligers en bestuursleden.
Verbetering in de interne communicatie zoals
meer onderling overleg en makkelijk vindbare
online informatie een terugkeer naar het
gezamenlijk eten zijn de rode draad in de
antwoorden. Met de input uit de enquêtes en
kwartaalmeetings zijn we aan de slag
gegaan en hebben we korte- en lange termijn
plannen gemaakt.  

Communi ty

Dagelijks Bestuur 
Een belangrijke investering is het aanstellen van
een Dagelijks Bestuur voor een half jaar ter
bevordering van de interne communicatie. Het
Dagelijks Bestuur verbindt de locaties en het
Centrale Bestuur en heeft directer en sneller
contact met zowel Centraal Bestuur als de
Lokale Besturen. Daarnaast zorgt het Dagelijks
Bestuur voor een continue verbetering voor de
interne- en externe communicatieprocessen
zoals het inrichten van een SharePoint (intranet)
en het maken van werkwijzen.

'De positieve inzet van alle
vrijwilligers en de creatieve &
flexibele manier waarop we in deze
omstandigheden zoveel mogelijk
gasten proberen te bereiken voor
een maaltijd een een praatje. Dat
geeft mij een warm gevoel.'
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Impact  in c i j fers

62% 37.7% 0.3%

10
L O C A T I E S

Amsterdam 
Centrum (nieuw)
Noord
Nieuw-West
Oud-West (herstart)
Oost
West
Zuid
Zuidoost

Rotterdam 

Utrecht 

(nieuw)

194.565
MAALTIJDEN
GESERVEERD

115.331 kg
VOEDSEL GERED

V R I J W I L L I G E R S

350

100
M E E R  D A N

5 C R O W D F U N D I N G
&  F U N D R A I S E R S

3 O P E N I N G E N
&  U I T B R E I D I N G
O P  K O M S T

SUBSIDIES DONATIES OVERIGE
INKOMSTEN

BUURTBUIK 2020

We openden 2 nieuwe locaties:
de allereerste in Rotterdam en in
Amsterdam Centrum. Daarnaast
heropenden we in Amsterdam
Oud-West. Ook staan Utrecht en
Amsterdam Oud-Zuid in de
startblokken om in 2021 uit te
breiden.

Waarvan 10 lokale besturen en 8 trainers.
Met veel enthousiasme en energie gaven zij
hun tijd aan BuurtBuik in 2020.

Succesvolle crowdfunding voor nieuwe locaties
Rotterdam en Amsterdam Centrum. Een
(uitgestelde) benefietdiner voor Rotteterdam.
Een fundraiser voor Amsterdam West en de
Rude Health x BuurtBuik Flip2Feed challenge.

O R G A N I S A T I E S
E N  B E D R I J V E N

Hielpen ons met donaties (in
voedsel, geld of natura),
samenwerkingen, tijd of
huisvesting.

€134.057
SUBSIDIES & DONATIES
In 2020 ontvingen we subsidies van de
gemeentes, Amsterdam, Utrecht en
Rotterdam, maar ook zakelijke en
particuliere donaties.

M E E R  D A N
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Euroteken


MAR

MEI

APR

DEC

AUG

Highl ights  2020

Het kersverse bestuur van Oud-Zuid heeft
grootse plannen voor een nieuwe locatie.

SEP

6/7   Amsterdam Oost mag koken in de Elthetokerk
10/7 Amsterdam Zuid is weer open!

JAN

FEB

BuurtBuik komt naar Rotterdam en we zoeken
bestuursleden die dit avontuur willen aangaan.

15/5

JUL

Sluiting alle BuurtBuik-locaties
door coronapandemie

  In april werden ruim 700 maaltijden
gekookt door Brouwerij Troost

JUN

Opening van de allereerste Buurtbuik in Rotterdam
met een succesvolle crowdfunding van €10.645 

We verwelkomen nieuwe bestuursleden
Carlyn, Liselotte en Kathelijne

Start promotie benefietdiner WASTED!
voor locatie Rotterdam. Vanwege corona
gaat dit geplande event op 4/10 helaas

niet door.

OKT
€12.510 opgehaald via crowdfunding

voor nieuwe locatie Amsterdam Centrum

NOV

Samenwerking met 
Support Your Locals 
voedselboxen

Via de Flip2Feed campagne van Rude Health
doneerden onze volgers maar liefst 1.115 maaltijden 26/6

 24/6

Pacific Amsterdam kookt wekelijks
maaltijden voor Amsterdam Oost 

Stadsdeelvoorzitter Mischa ten Bruggencate op
de officiële opening van Amsterdam Centrum.

19/12

Veel kerstcadeautjes: o.a. een kookboek voor
alle bestuursleden van Nadia Zerouali en Merijn
Tol. Donatie van Edge Technologies, en....

24/12

Locatie Utrecht is weer open! 20/6
Locatie Zuidoost blijft dicht, maar doneert

HelloFresh-pakketten aan Stichting Carabic.
 10/6

Amsterdam West mag koken in de Hebron kerk  29/5

De pubquiz bij Leo Club Utrecht levert
bijna €600 op voor locatie Utrecht 

 22/1

€2.677 opgehaald via
fundraiser Amsterdam West 

30/11

De eerste Kijkvoer video
staat online

'Still going strong'

Heropening Amsterdam Oud-West
Aankondiging nieuwe locatie Utrecht Oost

 5/12
19/12

Start crowdfunding Amsterdam Oud-Zuid 23/12
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Onze locat ies

'Ik mis de gezelligheid op de
zaterdagen, maar deze

speciale bezorgservice is zo
lief. Wat een verwennerij!',
aldus een blije BuurtBuiker.

HIGHLIGHTS 2020
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100
MAALTIJDEN 

PER WEEK

PvH / PeoplesPlace+
Albert Heijn Elandsgracht
Jumbo Westerstraat
Waldo Pattisier

In juli van 2020 vormde een nieuw bestuur om de start-up
van BuurtBuik-centrum te realiseren. Na een succesvolle
crowdfunding waarbij € 12.510 is opgehaald, stonden we te
popelen te starten op onze mooie locatie buurtcentrum Het
Claverhuis. Door de coronamaatregelen gebeurde dat later
dan gepland, maar op 23 november was het eindelijk zover!
Op 19 december maakten we samen met de Sociale
Kruidenier fantastische pakketten voor buurtbewoners. Een
geweldige prestatie van een team van gemotiveerde
vrijwilligers die in slechts twee uurtjes 135 heerlijke
Kerstmaaltijden verzorgden. Dezelfde dag vond ook de
officiële opening plaats en knipte stadsdeelvoorzitter Mascha
Ten Bruggecate van Amsterdam-centrum het lintje door.

Esther, Ana, Eva, Sanne, Theo en Theodoor

Amsterdam Centrum HUIS VAN DE BUURT HET CLAVERHUIS
ELANDSGRACHT 70 

1016 TX AMSTERDAM
CENTRUM@BUURTBUIK.NL

 
ZATERDAG 13:30–14:30 UUR

Uiteraard kijken we in 2021 uit
naar het moment dat we gasten aan
tafel een driegangen lunch kunnen
gaan uitserveren.   

Succesvolle crowdfunding van
€ 12.510 
Opening in november 2020

VRIJWILLIGERS
30

HIGHLIGHTS 2020 DIEPTEPUNT 2020 PLANNEN 2021

Toen we eindelijk in september
klaar waren voor opening (met
koken, ophalen en bezorgen) wij
niet open mochten vanwege de
coronabeperkingen. Gelukkig
werden die eind oktober
opgeheven voor buurthuizen en
konden we vanaf 31 oktober aan
de slag.

BESTUURSLEDEN
5 -

BEGINSALDO 2020

EINDSALDO 2020

€ 5634

LEVERANCIERS

4
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40
MAALTIJDEN 

PER WEEK

Albert Heijn Lambertus Zijlplein
Supermarkt Salam

BuurtBuik Nieuw-West is nu bezig met het uitdelen van
soepjes: elke zondag met een lekkernij zoals een donut
of croissantjes. Dit doen we bij Stichting de Brug. De
locatie laat niet veel gasten toe, dus voorlopig blijven
we doorgaan met ons soeploket. Af en toe hebben we
een special en koken wij een afhaalmaaltijd. Vega of
met vlees, soep en een lekker toetje. Daarnaast
proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij andere
passende projecten in de wijk. Ook doneren wij
restanten aan buurtinitiatieven zodat wij nooit iets
hoeven weg te gooien.

Milana, Eline en Sieger

Amsterdam Nieuw-West STICHTING DE BRUG
AALBERSESTRAAT 248
1013 VV AMSTERDAM

NIEUWWEST@BUURTBUIK.NL
 

ZONDAG 13:00 – 13:30 UUR

Aansluiting bij passende projecten
zoals de Buurtkeuken, buurtslager,
weggeefwinkel, Buurtcamping en
het gezondheidsfestival.

Samenwerking met andere partijen
zoals de Brug waar we mogen
koken, de Buurtkeuken waar we
spullen aan AZC waar we soms
mee samenwerken.
Leuke cadeautjes voor Valentijn,
Kerst voor vrijwilliger en eters.

VRIJWILLIGERS
10

HIGHLIGHTS 2020 DIEPTEPUNT 2020 PLANNEN 2021

Soms komen er weinig mensen
opdagen. 

BESTUURSLEDEN /
4
DAGCO'S

LEVERANCIERS

2

1 2  |   L O C A T I E S

€ 6594
BEGINSALDO 2020

EINDSALDO 2020

€ 6594

https://buurtbuik.nl/amsterdam-nieuw-west/#contactons


Landmarkt
Architectenbureau
Hotel de Goudfazant
Bizim Ufuk supermarkt
FC Hyena
Stork
Hangar
Plus 
Deen

Amsterdam Noord
ONS KOEKOEKSNEST

KOEKOEKSPLEIN 22
1021 JG AMSTERDAM

NOORD@BUURTBUIK.NL
 

DINSDAG 18:30–19:00 UUR
 

Houden zoals het is
en onderzoek naar nieuwe locatie.  
Samenwerking met Julius Schenk
restaurant.

Nieuwe en kundige bestuursleden in
september gestart. 

20VRIJWILLIGERS
11

HIGHLIGHTS 2020 DIEPTEPUNT 2020 PLANNEN 2021

Locatie Ons Koekoeksnest voorlopig
kwijt.  

MAALTIJDEN 
PER WEEK

BESTUURSLEDEN
4

DAGCO'S
1

LEVERANCIERS

4

Foto: Iratxe Alvarez
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Het afgelopen jaar kon BuurtBuik Noord niet terecht in
ons vertrouwde buurthuis en moesten we daarom
regelmatig naar verschillende tijdelijke andere locaties.
Het uitdelen van de maaltijden deden we wel op één
plek en onze 25 vaste eters bleven trouw langskomen om
een maaltijd op te halen. Inmiddels hebben we ook veel
nieuwe eters waardoor we nu op 40 mensen zitten.
Vanaf 2021 hopen we in een ander buurthuis te kunnen
koken, zodat we ze allemaal een plekje aan tafel kunnen
bieden.

Jan-Kees, Damaris, Luce en Frea

€ 4776
BEGINSALDO 2020

EINDSALDO 2020

€ 3771

https://buurtbuik.nl/amsterdam-noord/#contactons


Marqt  
Instock  
Scheepskameel  
Holthuijzen  
Lokale groenteboeren  

Buurtbuik Amsterdam Oost! Met meer dan 20 vrijwilligers
koken voor 80 eters waarin veel onderling contact was tussen
de eters en vrijwilligers! Altijd gezelligheid en openheid.
Helaas de afgelopen tijd wat ingetogen en voor de eters
geen restaurantervaring. We hopen snel weer de positiviteit
over te kunnen brengen in een langer moment dan slechts
het uitdelen van de maaltijden. Al merken wij dat de eters
nog steeds erg dankbaar zijn. 

Ook hebben we veel nieuwe eters gekregen door de
locatie waar we nu koken: de Elthetokerk! Een hele fijne 
samenwerking tot nu toe!  

Roos, Ed, Julia, Kaz, Lieve en Sanne

Amsterdam Oost
ELTHETOKERK

JAVASTRAAT 118
1094 HP AMSTERDAM
OOST@BUURTBUIK.NL

 
MAANDAG 17:00–18:00 UUR

Zo snel mogelijk weer koken voor
veel mensen, meer gezelligheid met
de vrijwilligers.
Op zoek naar een geschikte locatie
met een goede samenwerking geen
kosten hoeven te maken en genoeg
ruimte hebben voor alle eters.   

Vrijwilligersborrel op afstand in het
park afgelopen zomer! 
Online DiscoBingo!

80VRIJWILLIGERS
60

HIGHLIGHTS 2020 DIEPTEPUNT 2020 PLANNEN 2021

Het begin van de lockdown en het
besef dat dit nog lang ging duren.  

MAALTIJDEN 
PER WEEK

BESTUURSLEDEN
6

DAGCO'S
7

LEVERANCIERS

5

Foto: Iratxe Alvarez
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€ 848
BEGINSALDO 2020

EINDSALDO 2020

€ -52



2020 hebben we geweldig afgesloten met BuurtBuik
Oud-West. We zijn gestart met een nieuw bestuur en in
december hebben we locatie Oud-West heropend. De
eerste zaterdag was nog even inkomen met maar liefst 3
bezoekers. Gelukkig konden we de Regenbooggroep blij
maken met onze maaltijden. Daarna kregen we snel
weer naamsbekendheid en koken we inmiddels voor 65
vaste bezoekers. En daar zijn we best een beetje trots
op. Heel veel dank aan onze lieve vrijwilligers en
leveranciers die elke zaterdag weer klaar staan om dit
allemaal mogelijk te maken. We kijken er heel erg naar
uit om er met hen weer een topjaar van te maken!

Britte, Malika, Laurens, Liza en Vonne

Amsterdam Oud-West
CREMERZZ

J.J.  CREMERPLEIN 27 A
1054 TH AMSTERDAM

OUDWEST@BUURTBUIK.NL
 

ZATERDAG 13:00 – 14:00 UUR

In 2020 hopen we heel snel weer
met al onze bezoekers gezellig
gezamenlijk te kunnen eten op onze
locatie. We kunnen niet wachten!
Tot die tijd blijven we wekelijks
heerlijke afhaalmaaltijden koken. 

Heropening van Oud-West in
december 2020 met een nieuw
bestuur en heel veel enthousiaste
vrijwilligers

50VRIJWILLIGERS
31

Albert Heijn
Aziz Market
BBROOD
Holy Ravioli
Serhad Market
Jumbo

HIGHLIGHTS 2020 DIEPTEPUNT 2020 PLANNEN 2021

Sluiting van de locatie in Oud-West
i.v.m. corona en het vertrek van het  
oude bestuur.

MAALTIJDEN 
PER WEEK

BESTUURSLEDEN &
4
DAGCO'S

LEVERANCIERS

6
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€ 8884
BEGINSALDO 2020

EINDSALDO 2020

€ 8173



Slagerij Al Boughaz  
Slagerij Tuana  
De echte Groenteman  
Ekoplaza, Bertram,
Albert Heijn Spaarndammerdijk  
Soeptuin Bredius    
Marqt Keuken  
PvH / PeoplesPlace+
Westcord Art Hotel

BuurtBuik West is een vegetarische locatie en daar zijn
wij best trots op. Veel enthousiaste vrijwilligers zijn
voor langere tijd betrokken bij West. Een bonte mix van
veelal werkende (ook expats) of studerende buurtjes die
een handje willen helpen in de Spaarndammerbuurt. 

Ook is er grote groep van rond 40 vaste eters die al
jaren bij West aanschuift. We houden erg van koken en
proberen veel te experimenten met onze gerechten.  

Anouk, Rosa, Maartje, Margreet en Grace

Amsterdam West BUURTCENTRUM DE HORIZON
HEMBRUGSTRAAT 156
1013 XC AMSTERDAM
WEST@BUURTBUIK.NL

 
ZATERDAG 12:30 – 13:30 UUR

Aantal eters verhogen (voor afhaal)
Duurzame oplossing disposables
Vrijwilligersbedankje
Nieuwe leveranciers zoeken
Processen & communicatie
verbeteren.

Een half jaar mogen koken in de
Hebron kerk toen het buurthuis dicht
ging tijdens corona.
Donatie Vermilion Energy €500,-
Succesvolle fundraiser waar meer dan
€2600,- is opgehaald voor 2021
Leuke samenwerkingen met Support
Your Locals, Brouwerij Troost
Onze vrijwilligers, eters en
leveranciers bleven ons trouw!

50VRIJWILLIGERS
100

HIGHLIGHTS 2020 DIEPTEPUNT 2020 PLANNEN 2021

Sluiting buurthuis de Horizon i.v.m.
corona en niet kunnen koken.
Onze gasten tijdelijk 'kwijt' zijn,
omdat we geen gegevens van ze
hadden.

MAALTIJDEN 
PER WEEK

BESTUURSLEDEN
5

DAGCO'S
6

LEVERANCIERS

9
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€ 1200
BEGINSALDO 2020

EINDSALDO 2020

€ 4027

mailto:west@buurtbuik.nl


Marqt
Wessels groente & fruit
Renzema
Bakker Bertram
Ekoplaza
Jumbo
Voedselbank

Het bestuur van Buurtbuik Amsterdam Zuid is eind 2019
opgehouden. BuurtBuik en Sooz werkten in 2020 nog
wel samen vanuit het Huis van de Wijk Olympus. Sinds
eind juni wordt vanuit daar soep gemaakt en bezorgd.
BuurtBuik Amsterdam Zuid vond eind 2020 onderdak bij
het Trammuseum op het Haarlemmermeerplein. Vanuit
het voormalige station werden 2 keer per week tasjes
met overvloedig voedsel uitgedeeld, waarvan 1 x met
soep gekookt bij Sooz.

Amsterdam Zuid HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS
OLYMPIAWEG 29

1076 VM AMSTERDAM
ZUID@BUURTBUIK.NL

 
DINSDAG

 

2x in de week maaltijden/soep
serveren in Sooz.

Maaltijden vanuit Brouwerij Troost.  
Buurtlunch in Olympisch stadion in
samenwerking Sooz, Olympisch stadi
on en BuurtBuik. smenwerking Sooz, 
Olympisch stadion en BuurtBuik.  

50VRIJWILLIGERS
6

HIGHLIGHTS 2020 DIEPTEPUNT 2020 PLANNEN 2021

Sluiting i.v.m. corona.

MAALTIJDEN 
PER WEEK

DAGCO
1

LEVERANCIERS

7
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€ 3374
BEGINSALDO 2020

EINDSALDO 2020

€ 3172

mailto:zuid@buurtbuik.nl


Hello Fresh

Amsterdam Zuidoost ZUIDOOST UNITED
KARSPELDREEF 505

1102 BX AMSTERDAM
ZUIDOOST@BUURTBUIK.NL

 
TIJDELIJK GESLOTEN

Hopen dat we een dag kunnen
organiseren om BuurtBuik te
promoten in de buurt en wellicht dat
we het afhaalconcept in stand
houden.
In 2021 willen we ook meer
vrijwilligers werven.

Tijdens corona zijn we overgestapt
op afhaalmaaltijden. Er was een
woensdag bij dat er 140
maaltijden zijn verstrekt. Zoveel
hadden we nog nooit verstrekt.  
We zijn in 2020 ook een mooie
samenwerking aangegaan met
Stichting Carabic.

50VRIJWILLIGERS
7

HIGHLIGHTS 2020 DIEPTEPUNT 2020 PLANNEN 2021

Natuurlijk de sluiting door corona,
omdat we in een sportkantine
zitten. We zijn helaas nog steeds
gesloten.  

MAALTIJDEN 
PER WEEK

BESTUURSLID /
1
DAGCO

LEVERANCIER

1

Foto: Iratxe Alvarez
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€ 0
BEGINSALDO 2020

EINDSALDO 2020

€ 0

https://buurtbuik.nl/amsterdam-zuidoost/#contactons


Bakkerij Nimet
Stadstuin De Groene Golf
Sultan Food center
Slagerij Najma
Seven Seas Seafood
Toko Marketim
de Voedselbank

Utrecht BUURTHUIS DE BOOG
GAMBIADREEF 60
3564 ES UTRECHT

UTRECHT@BUURTBUIK.NL
 

ZATERDAG 12:30-13:30 UUR

Met ons grandioze bestuur 3
nieuwe locaties openen in Utrecht! 
Nog meer buurtbewoners in Utrecht
bij BuurtBuik betrekken en
uitnodigen voor een lekkere en
gezonde maaltijden. 

Goedkeuring subsidieaanvraag
uitbreiding BuurtBuik Utrecht!
Voorbereidingen voor een nieuwe
locatie in de Sterrenwijk in volle
gang!

30VRIJWILLIGERS
60
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Het gemis van gezamenlijk binnen
eten met onze buurtbewoners in
Overvecht... 

MAALTIJDEN 
PER WEEK

BESTUURSLEDEN
6

DAGCO'S
10

LEVERANCIERS

7
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2020 was een gek jaar... met corona en alle gevolgen van
dien: maaltijden afhalen, mondkapjes en handen wassen,
minder vrijwilligers op locatie. Maar we hebben ons er tot
nu toe goed doorheen geslagen! Daarnaast glooit er licht
aan het eind van de coronatunnel! Want naast onze mooie
locatie in Overvecht gaat BuurtBuik in 2021 officieel
uitbreiden naar 3 nieuwe locaties in de stad. Hier hebben
we als bestuur ontzettend veel zin in, maar we vinden het
ook spannend! Hoe gaan de nieuwe locaties uitpakken?
Wie worden onze nieuwe vrijwilligers? En hoe zorgen we
voor nog meer verbinding in de wijk? Allemaal vragen
waar wij ons de komende tijd op gaan richten. Gelukkig
doen we dit samen met onze fantastische vrijwilligers, waar
we heel trots op zijn. Wij hebben er zin in, jullie ook? 

Eva, Iris, Lilian, Britt, Lenneke en Tessa

€ 11.141
BEGINSALDO 2020

EINDSALDO 2020

€ 26.583

https://voedselbankennederland.nl/
https://buurtbuik.nl/utrecht/#contactons


Fenix Food loods
Jordy's Bakery
De Afrikaandermarkt

Rotterdam CULTUURWERKPLAATS TARWEWIJK
CILLERSHOEKSTRAAT 1

3081 BA ROTTERDAM
ROTTERDAM@BUURTBUIK.NL

 
MAANDAG 18:30–19:30 UUR

Olie smeren locatie Rotterdam Zuid 
Subsidie regelen voor 2 à 3 nieuwe
BuurtBuik-locaties 
BuurtBuik takeover verkennen 

Opstarten van Buurtbuik Rotterdam. 
Eerste keer koken voor Buurthuis
avond voor 40 personen.
Interview door de donateur van
Rabobank Rotterdam.

30VRIJWILLIGERS
15

HIGHLIGHTS 2020 DIEPTEPUNT 2020 PLANNEN 2021

Alles liep op rolletjes en toen kwam
corona. Vrij snel gingen we dicht,
maar we zaten niet bij de pakken
neer. Al snel gingen we  over op
afhaalmaaltijden voor mensen in de
buurt.
Uitstel benefietdiner begin oktober
2020 i.v.m. corona.

MAALTIJDEN 
PER WEEK

BESTUURSLEDEN
5

DAGCO'S
2

LEVERANCIERS

4
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€ 0
BEGINSALDO 2020

EINDSALDO 2020

€11.865

Voor BuurtBuik Rotterdam was het een bewogen en bevlogen
jaar! We startten begin 2020 met de voorbereidingen:
leveranciers vinden, een locatie, de crowdfunding organiseren en
vrijwilligers zoeken. Daarnaast hadden we ook het geniale idee
om een heus benefietdiner te organiseren bij de circulaire
kartrekker in Rotterdam: BlueCity. Veel ging goed, andere dingen
werden uitgesteld, maar niets wordt afgesteld! Na een
succesvolle crowdfunding en een wonderschone locatie in
Charlois (zeg: sjaarloos ) te hebben gevonden, konden we na 3
maanden voorbereiding eindelijk van start in Cultuurwerkplaats
Tarwewijk. En daar zijn we dan nu. Waar het begon met 10
afhaalmaaltijden per avond geven we nu zo’n 60 maaltijden per
woensdag mee aan de buurtbewoners. We hebben nog e.e.a. in
het vat voor 2021: we zoeken nog topvrijwilligers en
bestuursleden voor onze toekomstige locaties. 

Dick, Mitch, Shereen, Geertje en Sterre

https://buurtbuik.nl/rotterdam/#contactons


Organisat ie 2020

De Stichting heeft ten doel de beëindiging
van voedselverspilling, de beëindiging van
honger, het bevorderen van sociale cohesie
op buurtniveau en voorts al hetgeen
rechtstreeks of zijdelingsverband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel ondermeer te
verwezenlijken door:
a. het dagelijks ophalen/verzamelen van
voedsel bij voedselproducenten en de
distributie daarvan aan hen die het nodig
hebben een en ander op buurtniveau;
b. het organiseren van activiteiten.
De Stichting heeft met het totaal van haar
algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk.

Statutaire doelstelling
Op 26 september 2014 is Stichting BuurtBuik
opgezet. In de statuten is onderstaande
doelstelling opgenomen:

1.

2.

3.
Voor menselijk contact
Voedsel redden 
Een steun in de rug

Visie
In een wereld waar voedselverspillling bestaat,
helpen wij de buurt door dit om te zetten naar
gratis verspillingsvrije maaltijden. Maaltijd voor
maaltijd. Voor de buurt, door de buurt.

Missie 
BuurtBuik zorgt voor een betere buurt; door
voedsel te redden en mensen te verbinden. We
onderscheiden ons door duurzame idealen te
verbinden aan sociale bevlogenheid. Onze
maaltijden van gered voedsel zijn gratis en
iedereen is welkom. We werken hoofdzakelijk
met vrijwilligers en werken waar mogelijk samen
met lokale partners om tastbare impact te maken
op buurtniveau. 

Waarden

O R G A N O G R A M

Centraal Bestuur

Ondersteuning

Dagelijks Bestuur AcademyProjectsecretaris Vertrouwens-
contactpersoon

Lokale Besturen

Amsterdam Nieuw-West Amsterdam NoordAmsterdam Centrum Amsterdam Oost

Amsterdam Oud-Zuid Amsterdam WestAmsterdam Oud-West Amsterdam Zuid

RotterdamUtrecht

Onze organisatie
Het Centrale Bestuur verricht de
werkzaamheden onbezoldigd.
Het dagelijks bestuur ontvangt
een vergoeding voor de
verrichte werkzaamheden ter
verbetering  Verder werken wij
uitsluitend met vrijwilligers die
op of voor onze locaties in de
weer zijn.
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Centraal Bestuur
Jeroen Kamstra - voorzitter 
Robert Jan van Weele - penningmeester 
Hanneke Westermann - academy 
Thomas Dolman (t/m okt) - communicatie 
Kathelijne Eisses (sinds jul) fondsenwerving 
Carlyn Hendriks (sinds jul) - communicatie 
Liselotte van der Caaij (sinds jul) - academy 

Dagelijks Bestuur
Annabel Koops - projectsecretaris
Grace Dechène 
Kathelijne Eisses

Organisat ie 2020

Rotterdam 
Dick Rensen
Geertje Keulers
Mitch van Leiden
Sterre Fremouw
Shereen Gemin

Utrecht
Eva Meijer
Iris Kloosterman
Lenneke van Workum
Tessa Stoop
Britt Louter 
Alieke van Dieren (t/m mrt)
Emma Hendriks (t/m sep)
Anne Oxener (t/m sep)
Erwin van Asselt (t/m okt)

Amsterdam Oud-Zuid 
(verwachte opening 2021)
Eva van Rossum
Nina Somer
Saartje Ariaanz
Wieke Maarleveld

 (sinds juni) 

Academy
Lotte van Hunnik
Virve Biermans (t/m nov)
Lieve van Sonderen
Jur Jacobs
Gerrit-Jan Smit
Paul Peeters
Liselotte van der Caaij
Hanneke Westermann

Vertrouwenspersoon
Roel Raterink

Ambassadeur
Eric Corton 

Amsterdam Centrum
Esther Borren
Eva Bos (t/m sep)
Sanne Creusen
Theo Lingmont
Theodoor van der Klauw
Ana Luiza Pereira Praga (t/m okt)

Amsterdam Noord
Jan-Kees van Bennekom
Luce Fernhout (sinds sep)
Damaris Payano (sinds sep)
Frea ten Brink (sinds sep)

Amsterdam Oost
Roos Keulers
Sanne Deurloo
Ed ten Hoedt
Bernieke Roetert (t/m juli)
Ted Jan (t/m juli)
Bibi de Vetter (t/m dec)
Julia Gimbrere (sinds dec)
Kaz de Bruijn (sinds dec
Lieve Nieuwint (sinds dec)

Amsterdam Nieuw-West
Eline Klein Ostenk
Milana van der Werf
Sieger Siderius

Amsterdam Oud-West
Laurens Smalls
Britte de Boer
Vonne Westra
Malika Ahrouch
Liza de Jong
Marlies van Heusden (t/m mrt)
Julia (t/m mrt)

Amsterdam West
Anouk Bloembergen
Grace Dechène
Maartje Stuijfbergen (sinds sep)
Margreet Apeldoorn (t/m dec)
Rosa Jongbloed (sinds sep)

Amsterdam Zuid
Petra Walraven

L O K A L E  B E S T U R E N

B E S T U U R  E N  O N D E R S T E U N I N G

 (sinds dec 2020) 

 (sinds juni) 

...en al onze fantastische vrijwilligers
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Naamsbekendheid en
samenwerkingen

creëren in Amsterdam,
Rot terdam en Utrecht

Betrokkenheid &
communi tygevoel
in tern vers terken

Kwal i te i t  & 
look-and-feel  van

communicat iekanalen
profess ional iseren

BuurtBuik huisstijl in communicatiekanalen
Om BuurtBuik als ‘brand’ meer herkenbaar te maken, zijn we in
2020 bezig geweest met het professionaliseren van de BuurtBuik
huisstijl en deze huisstijl beter te implementeren in de vormgeving
van de interne en externe communicatie, zoals flyers, nieuwsbrieven,
brieven, social media posts, jaarverslag, foto’s en video’s.
Hoogtepunt is ons hoofdcommunicatiekanaal, de website, die in 
een nieuw jasje is gestoken.  

Social media
Crowdfundingcampagnes, fundraisers, openingen, bedankjes
samenwerkingen. Er gebeurde veel op onze socials in 2020.Onze
locaties zijn steeds actiever op social media en dat enthousiasme
zien we terug in onze feeds en ons bereik.

Website
In 2020 zijn we weer verder gegaan met verbeteren van de 
website om deze sneller, informatiever, gebruiksvriendelijker en
overzichtelijker te maken. Daarnaast is look-and-feel opgefrist. 
We zijn aan de achterkant van de website bezig geweest met het
verbeteren van de techniek, zoals onze contactformulieren. Ook is
de website uitgebreid met een 'over ons' pagina en een blog.

Communicat ie
DOELEN IN 2020
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Blog
Op onze website zijn we begonnen met het delen van
recepten, nieuws, evenementen en ons nieuwe item: Kijkvoer.
Dit zijn video’s, gemaakt door onze vrijwilligers, waarin zij iets
koken wat ze leuk vinden om te maken met producten uit de
voorraadkast en overgebleven eten. De filmpjes en de recepten
zijn te vinden op onze blog. 

Ambassadeur
Een ander hoogtepunt uit 2020 is dat Eric Corton de allereerste
ambassadeur van BuurtBuik is geworden. Hij was al één van
onze passievolle en gedreven vrijwilligers van BuurtBuik
Amsterdam Oost en nu zet hij zich ook in als ambassadeur.
We zijn hier enorm blij mee, omdat Eric Corton meer
bekendheid voor BuurtBuik brengt en het verhaal goed vertelt.
Hierbij zorgt hij voor aandacht voor onze drie waarden:
bevorderen van de sociale cohesie, financieel steuntje in de
rug en voedselverspilling tegengaan. 

Communicat ie

"Iedere week 100 gratis
maaltijden van gered voedsel
koken en uitdelen! Dat is waarom
ik dit met liefde doe."

ERIC CORTON
BuurtBuik-ambassadeur 
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1900
I N S T A G R A M  V O L G E R S :

BuurtBuik 2020 

3238
F A C E B O O K  V O L G E R S :

Naast onze oproep voor vrijwilligers
op 13 mei die 4417 mensen bereikte,
haalde de aankondiging van de
eerste locatie in Rotterdam en de
crowdfundingcampagne van dezelfde
locatie de top 3.

 852
L I N K E D I N  V O L G E R S :

  

400
GEMIDDELDE AANTAL MAANDELIJKSE
WEBSITEBEZOEKERS IN 2020:

Onze meest viral Instagram-post
in 2020 was de aankondiging
van nieuwe locatie Amsterdam
Centrum op 8 september. Met
een bereik van 1114 mensen en
93 likes.

In de top 3 stond ook de oproep
om aardappels te scheppen voor
de Nationale Aardappelbergdag
en de heerlijke gebakjes die
Amsterdam Centrum uitdeelde.

+9,5%

+47,5%

+17%

*Peildatum 4 januari 2021. Gemeten groei start jan - eind dec 2020

 12
Y O U T U B E  V O L G E R S :

P R O F I E L  S O C I A L  M E D I A  V O L G E R S :

7 4 %  

2 6 %  

50
GEMIDDELDE AANTAL MAANDELIJKSE
VRIJWILLIGERSAANMELDINGEN IN 2020:

25-34
48%

35-44
22.5%

45-55
14.6%

18-24
8.4%

55-64
4.9%

539
AANTAL DONATIES VIA 
DE WEBSITE IN 2020:

Het grootste deel zit in de
leeftijdscategorie 25-34
jaar en is woonachtig in
Amsterdam, Utrecht,
Rotterdam, Den Haag en
Haarlem.

T O P  P O S T S  I N S T A G R A M

T O P  P O S T S  F A C E B O O K

+42%

COMMUNICATIE IN CIJFERS
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Academy
In 2020 wilde BuurtBuik Academy verdiepings-
trainingen voor bestaande locaties en een
evenement organiseren om onze vrijwilligers te
bedanken. Daarnaast had de Academy als
doel de uitbreiding van BuurtBuik mede te
faciliteren. Door corona hebben we de
planning als volgt moeten wijzigen: 

Verdiepingstrainingen
 Januari 2020 is een BHV-training
gefaciliteerd voor de toen actieve BuurtBuik-
locaties. Hoewel het geen vereiste is, willen
wij onze vrijwilligers graag de beginselen
van de bedrijfshulpverlening bijbrengen,
inclusief certificering. Andere verdiepings-
trainingen hebben we uit moeten stellen naar
2021 en/of online uitgevoerd. Verbeteren opstart nieuwe locaties

Omdat de verdiepingstrainingen waarbij
fysieke aanwezigheid (EHBO, evenement etc.)
niet georganiseerd konden worden, heeft de
Academy zich gericht op het updaten en
verbeteren van de bestaande opstarttrainingen
voor nieuwe locaties. Na evaluatie met het
trainersteam en het ontbonden nieuwe
BuurtBuik-team in Eindhoven is er besloten om
met hulp van een derde partij: Juntos (Jeske de
Kort) de opstarttrainingen te herzien en
verbeteren. Met als doel hechtere teams,
duidelijke taken voor trainers en toekomstige
bestuursleden, continuïteit waarborgen maar
vooral ook om nieuwe teams te enthousias-
meren. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe
versie van de opstarttrainingen waar de
trainers zelf ook een grote bijdrage aan
geleverd hebben.  

'Omschakelen naar online
trainen was voor iedereen
even wennen.'
In 2020 hebben we online sessies gefaciliteerd.
Dit betrof voornamelijk sessies voor locaties 
die vanwege bestuurswisselingen, maar ook
vanwege de coronamaatregelen en nieuwe
samenwerkingsvormen, ondersteuning konden
gebruiken. De sessies waren voornamelijk gericht
op het borgen van de continuïteit van locaties en
om de verbinding als team onderling te
bevorderen.
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Opstarttraject training: bestaat uit een kennismaking,
actionplanning training en crowdfunding. Rotterdam,
Zuid, Oud-West en Centrum  
Verdiepingstrainingen: BHV uitbesteed aan een derde
partij: ABCD- EHBO vanwege de certificering.  
Groeisessie trainingen: 2 à 3 voor Oost en Utrecht. 
Opstarttraining verbetersessies met Juntos. Jeske de Kort
van Juntos samen met de trainers van de Academy om te
werken aan trainerskills en het verbeteren van de
opstarttraining.  

Nieuwe locaties Amsterdam en Rotterdam en
uitbreiding in Utrecht
Het samenstellen en trainen van de nieuwe besturen voor
Amsterdam Centrum en de eerste BuurtBuik Rotterdam is ook
succesvol verlopen. Beide locaties hebben een zeer goede
start gemaakt in 2020 en zien het aantal gekookte maaltijden
alleen maar toenemen. BuurtBuik Utrecht wil het aantal
locaties ook gaan uitbreiden en de Academy ondersteunt hen
met de planning. 

Academy

Herstart locaties
De Academy heeft de (her)start van de locaties Oud-West
en Zuid gefaciliteerd. Het oorspronkelijke bestuur van
BuurtBuik Oud-West heeft begin 2020 door corona en
daaraan gerelateerde persoonlijke omstandigheden hun
werkzaamheden neergelegd. De Academy heeft een nieuw
bestuur geformeerd dat inmiddels ook getraind is. Sinds
december 2020 draait BuurtBuik Oud-West weer.
Momenteel is er een BuurtBuik Zuid in SOOZ, maar ook
voor Zuid is een nieuw team geformeerd en getraind,
inclusief crowdfunding. Mei 2021 hopen zij op een nieuwe
locatie in Zuid van start te gaan. 
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Financiën
BALANS / WINST- EN VERLIESREKENING 2020
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Financiën

Financieel gezien was 2020 voor Stichting
BuurtBuik een bijzonder jaar, deels door
corona, maar ook door andere oorzaken. De
inkomende geldstroom is in 2020 aanzienlijk
hoger geweest dan andere jaren en uit meer
bronnen verkregen.  

Subsidie Rotterdam
De gemeente Rotterdam verstrekte subsidie
waarmee het onderzoek uitgevoerd kon worden
naar de mogelijkheid ook in Rotterdam met een
BuurtBuik-locatie te starten. Dit onderzoek is
geheel los van de dagelijkse werkzaamheden in
Amsterdam uitgevoerd en heeft geresulteerd in
een geopende en goed draaiende locatie.  

Subsidie Amsterdam
De gemeente Amsterdam verstrekte subsidie
waarmee de continuïteit van de werkzaamheden
voor de centrale ondersteuning van BuurtBuik
geborgd was. Door die geborgde continuïteit is
het onder meer mogelijk geweest een nieuwe
locatie in Stadsdeel Centrum op te zetten en
daar de benodigde trainingen voor te geven
door de BuurtBuik Academy. Daarnaast heeft de
subsidie het mogelijk gemaakt ook in
coronatijden nieuwe initiatieven te ontwikkelen
en te ondersteunen zodat BuurtBuik toch nog
zoveel mogelijk haar doelstellingen in
Amsterdam kon waarmaken, ook al was fysiek
samen eten helaas veelal niet mogelijk. 

Subsidie Utrecht
De gemeente Utrecht verstrekte eind 2020
subsidie om te onderzoeken of het in Utrecht
mogelijk is meerdere locaties onder een bestuur
te kunnen runnen. De besteding van deze
subsidie zal vooral in 2021 plaatsvinden. Ook
hier wordt het onderzoek los van de dagelijkse
onder-steunende werkzaamheden in Amsterdam
uitgevoerd. 

Donaties
Naast eerder genoemde subsidies heeft
BuurtBuik een aantal andere donaties gekregen,
onder meer van Triodos Foundation en het VSB
Fonds. Deze subsidies zijn gericht op het
ontwikkelen van een uitgebreider aanbod aan
trainingen van de BuurtBuik Academy. Corona
heeft hier voor vertraging gezorgd waardoor een
deel van deze gelden pas in 2021 voor dit doel
zullen worden aangewend.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
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In 2020 werd BuurtBuik, naast vele kleinere
particuliere en zakelijke donaties, verrast door
meerdere grotere donaties, onder meer doordat
ambtenaren van de gemeente Amsterdam BuurtBuik
bij de kerstactie als goed doel hadden verkozen.
Met Rude Health werd een succesvolle fundraising
campagne opgezet. Daarnaast bleek ook de geheel
onverwachte gift van advocatenkantoor De Brauw
Blackstone Westbroek goed voor een zeer welkome
forse donatie.

Dagelijks Bestuur
Ter besteding van de ontvangen donaties is eind
2020 besloten een Dagelijks Bestuur in het leven te
roepen voor de ondersteuning van Stichting
BuurtBuik en de besturen van de verschillende
locaties. Dit Dagelijks Bestuur beoogt de continuïteit
van BuurtBuik te borgen. In 2021 ligt de uitdaging
in het vinden van structurele financiering van deze
activiteiten. Dan kan er gehoor worden gegeven aan
meerdere enthousiaste aanvragen uit verschillende
steden in het land om ook daar een BuurtBuik-locatie
te starten. De centrale ondersteuning maakt het dan
mogelijk – ook dankzij communicatie en de
trainingen van BuurtBuik Academy om hier beter op
in te gaan.

Kosten
De kosten van 2020 zijn hoger dan van voorgaande
jaren. Deels door de projecten zoals hierboven
beschreven, maar ook de post voor materialen is
flink gestegen. De reden daarvoor is gelegen in het
corona waardoor er veel verpakkingsmaterialen
aangeschaft om maaltijden uit te delen. 

'We zijn blij
verrast door de
vrijgevigheid in
2020'

Financiën
TOELICHTING OP DE JAARREKENING
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Triodos, VSB Fonds, Deedmob, NL Cares, Support
Your Locals, VCA Vacaturebank, The Phonelab,
De Brauw Blackstone Westbroek, Gemeente
Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente
Utrecht, Het Voedselkabinet, Albert Heijn, Al
Halabi, Aslan versmarkt, Aziz Market, Bakkerij
Bertram, Bakkerij Renzema, Bakkerij Nimet, Blije
Buren, Broeinest, BBROOD, Café-restaurant Stork,
COOP, De echte Groenteman, De Groene Golf,
DEEN, Dirk, EkoPlaza, FC Hyena, Foodsurplus,
Groente en Fruit Zuid, Hangar Amsterdam, Hello
Fresh, Hira, Holthuizen Groente en Fruit, Holy
Ravioli, Hotel de Goudfazant, InstockMarket,
Jumbo, Landmarkt, Marketim, Marleen Kookt,
Marqt, Odin, Olympisch stadion cate\ring,
Persepolis, PVH/People'sPlace+, Rude Health,
Salam supermarkt, Scharrelslagerij Cees de
Bouter, Serhat Market, Seven Seas Seafood, 
Skatecafé, Slagerij Al Boughaz, Slagerij Najma,
Slagerij Tuana, Soeptuin Bredius, Studioninedots, 
Sultan Food Center, Tropenmuseum, Vermilion
Energy, Voedselbank, Volendammer Vishandel

Zelfs met 1,5 meter afstand werd BuurtBuik in 2020 geholpen in de vorm
van samenwerkingen, donaties (voedsel, geld, natura) of tijd en huisvesting. 

Bedankt  iedereen!

Volendammer Vishandel, Tol & De Geus, Waldo
chocolade & patisserie, Wessels Groente & Fruit,
Westcord Art Hotel, Hebron Amsterdam,
Elthetokerk Amsterdam, Stiching de Brug,
Brouwerij Troost, Buurthuis Horizon, Sterrenzicht,
de Boog, Cultuurwerkplaats Tarwewijk,
Cremerzz, Stichting Blije Buren, Pacific
Amsterdam, Incentro, Edge Technologies, Fenix
Food Loods, Jordy's Bakery, VoorjeBuurt
Afrikaandermarkt, Wessanen Benelux, Samen
Tegen Voedselverspilling, EffectoryLife, Nadia
Zerouali en Merijn Tol, Hands of My Chocolate,
Doenkies, TringTring, Sorgbasis, LEO club Utrecht
Lamb Weston Meijer, Help'n Happie, BlueCity,
WYTAE, InstockMarket, CityLab010, Calaboose,
Beeserious, Copper and Barrel, De Kuyper,
BarrelProof, BakersBest, Pinky Rose, Ayla,
Ketel1, Vet & Lazy, Rederij Spido, Rotterzwam,
Stichting What Matter 2U, Linklaters LLP. Bedankt
gasten, vrijwilligers, sponsoren, donateurs,
gemeentes, ondernemers en iedereen die we
vergeten zijn. Jullie maken Buurtbuik een succes!

'Tegenwoordig leven we zo
gehaast en maken we minder
tijd voor echt persoonlijk
contact. Ik vind het belangrijk
om het buurtgevoel te behouden
en mensen te helpen die het wat
minder breed hebben.'

MOHAMMED
Slagerij Al Boughaz Amsterdam
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https://www.ah.nl/
http://www.bakker-bertram.nl/
http://bakkerijrenzema.nl/
http://blijeburen.nl/
https://www.broeinest.nl/
https://www.bbrood.nl/winkels/christiaan-huygensplein/
https://restaurantstork.nl/
https://www.coop.nl/
https://www.deen.nl/
https://www.dirk.nl/
https://www.ekoplaza.nl/
https://fchyena.nl/
https://hangar.amsterdam/
https://www.hellofresh.nl/
https://hira.business.site/
https://www.holthuizenagf.nl/
https://www.holyravioli.nl/
https://hoteldegoudfazant.nl/
https://instockmarket.nl/
https://www.jumbo.com/
https://landmarkt.nl/
https://www.scovervecht.nl/winkels/marketim-supermarkt
https://www.marleenkookt.nl/
https://www.marqt.nl/
https://indebuurt.nl/utrecht/gids/persepolis-kanaalstraat/
https://pvh.com/
https://scharrelslagerij.nl/
http://buurtwinkels.amsterdammuseum.nl/1161/nl/serhat-market
http://skatecafe.tv/
https://soeptuinbredius.nl/
https://www.tropenmuseum.nl/nl
https://voedselbankennederland.nl/
https://www.vishandeltolendegeus.nl/
https://www.vishandeltolendegeus.nl/
https://www.waldopatisserie.nl/
https://www.fruitvanwessels.nl/
https://westcordhotels.nl/art-hotel-amsterdam/


Voorui tb l ik

Dagelijks Bestuur 
Een belangrijke investering is het aanstellen van een Dagelijks Bestuur
voor een half jaar ter bevordering van de interne communicatie. Het
Dagelijks Bestuur verbindt de locaties en het Centrale Bestuur en heeft
directer en sneller contact met zowel Centraal Bestuur als de Lokale
Besturen. Daarnaast zorgt het Dagelijks Bestuur voor een continue
verbetering voor de interne- en externe communicatieprocessen zoals het
inrichten van een SharePoint en het maken van werkwijzen. Het Dagelijks
Bestuur doet een aanbeveling voor de voortzetting. 

Post-corona-proof
Het belangrijkste doel van 2021 is BuurtBuik post-corona-
proof maken. Verbinding en veiligheid bevorderen vanuit
het centrale bestuur. Voor de locaties is de terugkeer naar
gezamenlijk eten een belangrijk speerpunt. Prioriteit is het
inzetten op een vrijwilligers-organisatie die gezond en
gezellig is: een veilige omgeving voor vrijwilligers en
eters, die een sociale meerwaarde biedt omdat mensen uit
hun bubbel stappen en een inhoudelijke meerwaarde
vanwege cursussen en workshops. Er worden gezonde
maaltijden gemaakt van gered voedsel en er wordt
gezamenlijk gegeten.   

Verbinding
De online kwartaalmeetings worden vanaf eind 2020 weer ingezet. Ieder
Centraal Bestuurslid zit een van de meetings voor, maakt een agenda en
aantekeningen en zorgt dat deze gedeeld worden. Belangrijk punt is ook
om informatie online beter beschikbaar te maken: hiervoor is het DB
bezig om SharePoint (intranet) te hervormen naar een handzaam en
goed bijgewerkte tool. Met een smoelenboek, overzichten en een schat
aan informatie van algemeen nut wordt het makkelijker voor BuurtBuikers
om elkaar te vinden en informatie uit te wisselen. Hopelijk lukt het ook
om in 2021 een vrijwilligersfeest of strategiedag te organiseren. 

Foto: Iratxe Alvarez
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Academy
De missie van de Academy is om ontwikkeling bieden aan onze vrijwilligers.
Daarnaast willen we groei van BuurtBuik blijven faciliteren. Het rekruteren en
samenstellen van besturen voor nieuwe locaties past niet meer binnen de rol
van de Academy. Omdat er een groeiende vraag is naar algemene informatie
zal materiaal vaker en op een betere manier digitaal worden aangeboden. Zo
kan de Academy focusen op het doel: trainingssessies aanbieden voor nieuwe
en bestaande locaties en hun vrijwilligers. Naar aanleiding van gesprekken en
enquêtes gaat de Academy het trainings-aanbod beter laten aansluiten op de
behoefte van de vrijwilligers, met o.a. trainingen op het gebeid van
communicatie en voedselveiligheid. De Academy levert graag een bijdrage
aan een mogelijke strategiedag of evenement in 2021 om de verbinding en
continuïteit van BuurtBuik te ondersteunen. 

Communicatie
In 2021 zetten we in op het geven van social media trainingen en het
gezamenlijk bijhouden van de sociale media, betere verbinding met
communicatievrijwilligers van alle locaties, het organiseren van trainingen en
het doorvoeren van de huisstijl. Door werkwijzes en do’s en don’ts vast te
leggen in ‘one-pagers’ is de informatie makkelijk terug te vinden, ook voor
nieuwe bestuursleden. Door meer vrijwilligers te betrekken bij het maken en
delen van content, bouwen we aan een vrolijke en consistente communicatiestijl
en aanwezigheid. Niet alleen om onze vrijwilligers en eters te informeren en
inspireren, maar ook om donateurs en leveranciers te bedanken en potentiële
partners aan te spreken.  

Financieel 
Het vinden van structurele financiële ondersteuning is nodig voor de groei en
ontwikkeling van BuurtBuik. De locaties zijn zelf verantwoordelijk voor het
werven van geld voor de dagelijkse gang van zaken, het centraal bestuur
vraagt grotere subsidies en fondsen aan (o.a. bij de gemeente Amsterdam) en
laat die ten goede komen van de structurele en incidentele ondersteuning van
BuurtBuik, zoals de financiële administratie, verantwoording, merchandise,
website-ondersteuning, het beheer van de info-mailbox en het uitzetten en
opvolgen van vragen en het coördineren giften in natura. Donaties komen ook
ten goede van de Academy en het organiseren van trainingen. Doel is om in
2021 transparanter en duidelijker te communiceren met de locaties over de
keuzes en verdeling van financiën. Daarnaast is het voornemen om grotere
bedragen te werven en aan te vragen bij fondsen en gemeentes, zodat een
uitbreiding van de ondersteuning mogelijk is.  

Voorui tb l ik
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Ja, we willen voedsel redden en mensen verbinden, maar het gaat
om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. BuurtBuik is geen
voedselbank of gaarkeuken, maar een plek – een gratis pop-up
restaurant zonder menukaart - waar mensen elkaar ontmoeten aan
tafel en samen voedselverspilling tegen gaan met een driegangen-
maaltijd.  

Daarom zetten we in op gematigde groei met ongeveer 3
BuurtBuik-locaties per jaar erbij. In 2021 is die groei vooral in
Utrecht voorzien en een nieuwe locatie in Amsterdam Oud-Zuid.
Maar er worden al plannen gemaakt om in 2022 in Leiden te
starten en uit te breiden in Rotterdam. De ondersteuning van die
locaties en de besturen willen we steeds meer betaald laten
gebeuren, om de continuïteit te waarborgen, het grote overzicht te
houden en het vrijwilligerswerk leuk te houden. Ook een BuurtBuik
kantoor/clubhuis/ hub waar BuurtBuikers elkaar kunnen
ontmoeten, donaties in natura kunnen worden ontvangen, een
fysieke plek als spil van de organisatie staat hoog op de
verlanglijst. 

Want dat BuurtBuik aan een maatschappelijke vraag voldoet, is
de afgelopen tijd wel gebleken. Leveranciers zijn blij dat ze het
overtollige voedsel niet hoeven weg te gooien, donateurs geven
graag en gul, eters waarderen de maaltijden en het contact en er
blijven zich vrijwilligers aanmelden, omdat er veel behoefte is om
iets voor een ander te kunnen betekenen.  

En verder...
Willen we dat BuurtBuik verder groeit en bloeit – niet zo snel
mogelijk en zoveel mogelijk, maar op een duurzame manier. Dat
zit verankerd in de kern van BuurtBuik: zo gaan we met voedsel
om, met de eters en zo willen we ook met de vrijwilligers (inclusief
bestuursleden) omgaan. 

'Met elkaar, voor elkaar, voor een
betere wereld, één maaltijd per keer.'

Voorui tb l ik
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