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Jaarverslag 2016 
 

 

 

 

Voorwoord 

 

Het jaar 2016 mag, wat mij betreft, betiteld worden als een bewogen jaar.  

 

Een bewogen jaar omdat we afscheid hebben moeten nemen van 2 trouwe 

vrijwilligers.  

Mijn broer Bert overleed op 20 maart 2016 na een ziekbed van enkele maanden. 

Hij was vanaf het begin als vrijwilliger actief. Hij ontving de cliënten, noteerde 

hun aanwezigheid en maakte trouw elke week de overzichten die nodig waren 

voor de cliëntenadministratie. 

 

Na half september onze gezellige vrijwilligersdag te hebben gehouden overleed 

Henri Janssen onverwacht. Bij het uitoefenen van zijn geliefde wielersport 

overkwam hem een ernstig ongeluk met fatale gevolgen. Henri was als bijrijder 

altijd bereid om artikelen op te halen en andere werkzaamheden te verrichten. 

 

Begin oktober werd Jacob Kant getroffen door een ernstig herseninfarct. Na vele 

maanden van onzekerheid en revalidatie en met heel veel doorzettingsvermogen 

knapte hij zo ver op dat hij weer actief kan zijn voor de voedselbank. 

 

Ik wens alle betrokkenen namens alle vrijwilligers/sters van de voedselbank heel 

veel sterkte. Wij zullen nog vaak aan het jaar 2016 terugdenken. 

 

Ook een bewogen jaar omdat we het plan opgevat hadden om de overkapping 

door te trekken. Dit omdat we te vaak in de regen de auto moeten lossen. Jos, 

onze actieve facilitaire man, nam het voortouw in deze. Het resulteerde in 

afspraken met Bouwbedrijf van Laarhoven om één en ander te realiseren.  
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Maar toen kwam het probleem van de financiering.  

 

Ook hier hebben we geweldige oplossingen voor gekregen. Op de eerste plaats 

werd in samenwerking met RotaryClub Best-Oirschot, harmonie St Cecilia, Olga 

van der Pennen, Dubbelkwartet Friends en Bouwbedrijf Hennie van Laarhoven 

een hele gezellige muzikale middag georganiseerd in de binnentuin van Hennie 

met de mooie opbrengst van ruim € 5.200,00.  

Verder hebben we van de Rabobank Het Groene Woud Zuid, door deelname aan 

de Clubkascampagne met het hoogste aantal punten, een bedrag van ruim  

€ 3.400,00 ontvangen en -last but not least- ontvingen we van Stichting Thomas 

van Villanova een donatie van € 6.000,00. De financiering was hiermede zeker 

gesteld.  

Vanaf deze plaats een hartelijke dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. 

 

Mede op initiatief van de kerngroep en enkele leden van het Comité van 

Aanbeveling hebben we een Raad van Advies in het leven geroepen. Deze Raad 

komt in de plaats van het Comité van Aanbeveling. Enkele leden van dit comité 

nemen zitting in deze Raad en enkele nieuwe leden worden aangezocht. In 2017 

kunnen we een voltallige Raad van Advies presenteren. 

 

Leuk om te vermelden is dat na een onaangekondigde controle op 

voedselveiligheid door de Houwers Groep een score werd behaald van 100%. 

Een bewijs te meer dat we onze verantwoordelijkheid met betrekking tot 

voedselveiligheid zeer serieus nemen. Alle hulde aan de vrijwilligers/sters. 

 

Uit het jaarverslag, wat weer zoals gewoonlijk, met veel zorg is opgemaakt door 

onze penningmeester, komt duidelijk naar voren hoe onze financiën en 

cliëntenbestand het afgelopen jaar zich hebben ontwikkeld. Alle reden, lijkt mij, 

om op de ingeslagen weg door te gaan om onze medemens wekelijks te blijven 

voorzien van een volwaardig voedselpakket. 

 

Tot slot wil ik graag mijn hartelijke dank uitspreken aan alle vrijwilligers/sters, 

aan alle gulle gevers die zowel in natura als financieel schenkingen verrichten en 

aan Jan van Loenhout en Jan van de Kerkhof die er weer voor gezorgd hebben 

dat dit jaarverslag zo’n keurige inhoud en opmaak heeft. 

 

 

Frans van Rosendaal 

Voorzitter St. Voedselbank Best e.o. 
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Organisatie 

 

De St. Voedselbank Best e.o. is formeel als stichting opgericht in 2005 en staat 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naast een bestuur heeft de stichting 

ook een comité van aanbeveling, zie pagina 4. 

De stichting zamelt bij producenten, distributeurs en supermarkten 

voedingsmiddelen en andere producten in die om uiteenlopende redenen niet 

verkocht kunnen worden. Kwalitatief zijn ze nog 100% goed. Dat kan 

bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad 

is, de THT-datum te dichtbij is om het product nog in het normale afzetkanaal 

kwijt te kunnen, de verpakking niet 100% in orde is, of welke andere reden dan 

ook. De producten zouden vernietigd worden. Daarmee kunnen echter wel 

mensen geholpen worden die moeite hebben om voor korte of langere tijd de 

touwtjes aan elkaar te knopen. 

 

De St. Voedselbank Best e.o. functioneert hoofdzakelijk binnen de gemeente 

Best. Maar vanaf 2006 ontvangt de stichting ook vele verzoeken uit Oirschot e.o. 

en Son en Breugel om ook daar de nood van de mensen te ledigen aangezien in 

die plaatsen geen eigen voedselbank actief is. 

 

Bedrijven en particulieren kunnen zich als vriend aansluiten bij de “Vrienden van 

de Voedselbank Best e.o.” om zodoende een (structurele) financiële bijdrage te 

leveren. (Zie hiervoor onze website.) Met die bijdrage kunnen aanvullingen 

worden gekocht voor het vaak ontbrekende zuivel en fruit. 

 

Het bestuur bestaat momenteel uit: 

Voorzitter:    Frans van Rosendaal, Wintereik 7, 5682 HN Best 

Penningmeester:   Jan van Loenhout, Reepheuvel 12, 5685 BN Best 

Secretaris:    Alice Merkx, Salderes 6, 5682 ER Best 

 

Tevens zijn als bestuursleden actief: Mia van Rosendaal en Wil Maréchal. 

 

Het vestigingsadres c.q. uitdeelcentrum is: Sportlaan 10, 5683 CS Best 

De website van de stichting is te vinden op: www.voedselbankbest.nl. 

 

Vanaf 1 januari 2011 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als een 

ANBI-instelling (nr. 79855). 

http://www.voedselbankbest.nl/
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Comité van aanbeveling 

 

Het comité van aanbeveling bestaat uit de navolgende personen: 

 F. van Beerendonk, voorzitter van het KBO te Best 

 Drs. L. Bisschops, oud-wethouder, thans gemeenteraadslid in Best 

 Mevr. L. Damen, directievoorzitter Rabobank Het Groene Woud Zuid 

 Ds. M. Kroon, predikant van de protestantse gemeente Best- Oirschot 

 Drs. J. van Lieverloo, pastor in de parochie Sint Odulphus van Brabant 

 R. Schreurs, emeritus pastoor in Best 

 Mr. G. van Susante, notaris in Best 

 

In het laatste kwartaal van 2016 is een discussie gevoerd en daarna het besluit 

genomen om het comité van aanbeveling om te vormen tot een raad van advies. 

Een raad van advies sluit beter aan bij het huidige tijdpad waarin de stichting 

zich bevindt. In dit kwartaal worden de juiste mensen gezocht om zitting te 

nemen in de nieuw te vormen raad van advies. Het streven is om in januari 2017 

te starten met een nieuw te vormen raad van advies. De raad zal de stichting 

gevraagd en ongevraagd advies geven. Tevens zullen de leden zich bezighouden 

met voor hen specifieke taakgebieden. 

 

Vrijwilligers 

 

Een belangrijk kenmerk van de voedselbanken in Nederland (voor verdere info 

zie pagina 19) is dat er geen betaalde krachten in dienst zijn. Geen van de 

vrijwilligers, inclusief de bestuursleden, ontvangt enige vergoeding. Enkel 

onkosten kunnen gedeclareerd worden; het gaat hierbij met name om reiskosten 

en telefoonkosten die volgens de fiscale regels worden vergoed. 

 

Alle activiteiten van de Voedselbank Best e.o. worden door ongeveer 

35 vrijwilligers/sters uitgevoerd. Gemiddeld zijn er elke vrijdag tijdens de 

"uitdeeldag" 20 tot 25 mensen actief zijn.  

De vrijwilligers worden aangestuurd vanuit de kerngroep. De kerngroep bestaat 

uit de 5 bestuursleden aangevuld met 2 vrijwilligers.  

We kennen 8 werkgroepen met de werkstromen intake en her controle, 

communicatie, acquisitie en acties, transport, voedselbeheer, uitgifte, facilitaire 

zaken en catering.  
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Het totale takenpakket bestaat onder andere uit het elke vrijdag volledig inrichten 

van de grote uitdeelruimte, het klaarmaken van de pakketten, het ophalen van 

artikelen bij het depot in Eindhoven en andere “lokale” leveranciers, het 

bijhouden van de voorraadadministratie, het uitzoeken en sorteren van 

"geschonken" speelgoed en kleding, cliënten helpen bij het in ontvangst nemen 

van de pakketten, de sociale koffietafel bemensen, het houden van 

intakegesprekken en hercontroles, het onderhouden van de in gebruik zijnde 

ruimten en inventaris zoals diepvriezen en koelkasten enz. 

 

De kerngroep vergadert iedere 2 maanden en zet de lijnen uit voor een soepel 

verloop van de werkzaamheden. 

Tenminste 2 maal per jaar zijn er vergaderingen waarvoor alle vrijwilligers 

worden uitgenodigd. Daarnaast worden jaarlijks één of meer excursies, 

fietstochten en de kerstviering voor de vrijwilligers en genodigden 

georganiseerd. Dit allemaal ter versteviging van de onderlinge band, hetgeen 

resulteert in vrijwel geen verloop onder de vrijwilligers. 

 

Algemeen 

 

Alvorens in te gaan op de plaatselijke situatie in Best en omgeving volgen 

hieronder enkele landelijke kerngegevens over 2016. 

Er zijn inmiddels 167 voedselbanken aangesloten bij de Vereniging 

Voedselbanken Nederland. Hier maken 39.000 huishoudens (ongeveer 

90.000 personen) gebruik van. Er zijn 10.500 vrijwilligers werkzaam binnen de 

totale organisatie. Er kan in bijna iedere gemeente hulp geboden worden door de 

voedselbank waardoor mede de armoede en verspilling wordt bestreden. 

 

De Werkwijze 

 

Werkgebied en herkomst en aantal cliënten 

 

In de eerste periode van het bestaan waren alleen cliënten uit de gemeente Best 

ingeschreven maar na enkele jaren hebben we ook de inschrijving voor de 

inwoners van de gemeenten Oirschot/De Beerzen/Spoordonk en Son en Breugel 

mogelijk gemaakt. Per 31 december 2016 wordt aan 78 "entiteiten" wekelijks een 

voedselpakket uitgereikt. Onder entiteit vallen één persoons huishoudens maar 

ook gezinnen met kinderen.  
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Dit aantal is als volgt onder te verdelen: 46 huishoudens uit Best, 15 gezinnen uit 

Oirschot/De Beerzen/Spoordonk en 17 huishoudens uit Son en Breugel. Er 

worden eind 2016 wekelijks 237 “monden” gevoed met de pakketten van de 

Voedselbank Best e.o. De daling welke in 2015 is ingezet is ook in 2016 door 

gegaan. Ook door het jaar heen hebben zich behoorlijke fluctuaties voor gedaan.  

 

Intake cliënten 

 

Mogelijke kandidaat-cliënten melden zich aan bij de voedselbank te Best in de 

Sportlaan (telefonisch of persoonlijk) of tijdens het spreekuur in Bestwijzer, dan 

wel ze worden door derden aangemeld. Er vindt altijd een persoonlijk 

intakegesprek plaats met de kandidaat-cliënt(en) zelf in de Sportlaan of op de 

werkplek in Bestwijzer. Vier vrijwilligers hebben een opleiding voor het voeren 

van intakegesprekken gevolgd. Er wordt dus door vrijwilligers van de 

Voedselbank Best e.o. zelf beoordeeld of een kandidaat-cliënt voldoet aan de 

(landelijk) vastgestelde normen en als cliënt ingeschreven kan worden. Ter 

onderbouwing van de aanvraag dienen de kandidaat-cliënten rekeningoverzichten 

van de bank evenals bewijsstukken met betrekking tot hun inkomsten, uitgaven 

en schulden te overleggen. Een intakegesprek voltrekt zich nagenoeg altijd via 

twee sporen; emotioneel (het vertellen van het verhaal dat schuil gaat achter de 

aanvraag) en rationeel (het onderbouwen van het verhaal met de aan te leveren 

documenten). 

 

De toelatingscriteria zijn per 1 juli 2015 aangepast door een landelijke 

“werkgroep toelatingscriteria”. De criteria zijn landelijk vastgesteld na 

ruggespraak met NIBUD en het Sociaal Cultureel Planbureau en gelden voor alle 

aangesloten voedselbanken.  

 

Vanaf 1 juli 2015 is de berekening van de norm als volgt: 

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de voedselbank uit van het netto 

besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding 

e.d.; dit nadat alle vaste lasten zoals hypotheek, huur, gas, licht, water en 

verzekeringen zijn betaald. Ook structurele aflossing van schulden wordt als last 

beschouwd. 
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Berekening: 

Basisbedrag per huishouden: € 110,00 

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal 

personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten.  

(zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.) 

Tevens € 70,00 per persoon ongeacht de leeftijd. 

 

Voorbeelden: 

alleenstaande € 110,00   2 ouders met 2 kinderen € 110,00 

+ 1 x € 70,00 €   70,00 =  +  4 x € 70,00          € 280,00 = 

    € 180,00              € 390,00 

 

In het laatste kwartaal van 2016 vindt er weer overleg en onderzoek plaats door 

de landelijke overleggroep “toelatingscriteria”. Per 1 januari 2017 zullen de 

criteria dan ook weer aangepast worden. 

 

Elk half jaar wordt een hercontrole uitgevoerd of de cliënt nog steeds voldoet aan 

die normen. Ook vindt dossiervorming plaats om te allen tijde op de hoogte te 

zijn van de persoonlijke en financiële situatie van de cliënt. 

 

Ook is er een regelmatig contact met klantmanagers inkomen van de sociale 

dienst van de gemeente Best en maatschappelijk werkers van Lumens werkzaam 

in de gemeenten Best en Son en Breugel. 

Met enige regelmaat brengen zij ook bezoeken aan de Voedselbank Best e.o. om 

de cliënten ook op de werkvloer in eerste aanleg van dienst te kunnen zijn. Dit 

verloopt veelal in een informele sfeer wat het contact zeker ten goede komt. 

 

Zoals voorgaand reeds is vermeld heeft voedselbank Best e.o. het jaar 2016 

afgesloten met 78 huishoudens. Dat is een daling t.o.v. 2015 van 14 % (91 ten 

opzichte van 78). Uiteraard daalt dan ook het aantal “monden”. Deze term wordt 

gebruikt voor het aantal personen welke binnen het totaal aan huishoudens 

verblijft. Van 258 in 2015 naar 237 in 2016 (min 8%). 
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De dalingen in 2015 en 2016 verhouden zich ongeveer tot dezelfde aantallen. 

Gesteld kan dan ook worden dat het herstel over 2016 nagenoeg gelijk is aan het 

herstel in 2015. Economisch gaat het ook weer iets beter in Nederland. 

Ook het stringent vinger aan de pols houden door de her controles leidt ertoe dat 

we de cliënten (nu sneller) kunnen begeleiden naar een “beter” leven. 

 

De doelgroep wijzigt nauwelijks. Het gros van de cliënten heeft geen werk en 

ontvangt een uitkering vanuit de gemeente of een andere uitkeringsinstantie. 

Mensen getroffen door acute werkloosheid (korte arbeidsverbanden) of een 

faillissement behoren ook nog steeds tot het cliëntenbestand.  

Maar ook personen die in een schuldhulpverleningstraject of onder 

bewindvoering zijn gesteld worden geholpen door de voedselbank. Wat wel 

opvalt is dat naar verhouding deze groep mensen iets groter wordt binnen het 

cliëntenbestand. De contacten met bewindvoerderskantoren zijn dan ook zeer 

frequent te noemen. 

 

Er melden zich wel steeds minder mensen die vanuit de WW in de bijstand 

terecht komen.   

 

Gedurende het gehele jaar zijn er 64 nieuwe cliënten ingeschreven bij de 

voedselbank. Met dit aantal zitten we weer op het niveau van 2012. Ook is dit 

aantal beduidend minder dan in 2015. Enkel in het jaar 2013 waren er meer 

nieuwe cliënten in geschreven (79), (zie de grafiek verderop). 

Het aantal werkelijke aanmeldingen is veel groter. Er melden zich nl ook 

potentiële cliënten die afgewezen worden na een intakegesprek. 

 

Van de 64 gehonoreerde aanmeldingen zijn er binnen het jaar 2016 ook weer 22 

uitgeschreven (34%) omdat zij maar kortstondig hulp nodig hadden. 

 

Een totaal van 78 huishoudens hebben wij in 2016 uit kunnen schrijven bij de 

voedselbank. Zoals uit betreffende grafiek blijkt lopen deze aantallen per jaar 

steeds sterker op met een piek in 2015. Vanaf 2015 overtreft het aantal 

uitschrijvingen het aantal inschrijvingen. Ook dit gegeven biedt weer enig 

perspectief op een positievere kijk op het leven. Tot en met 2014 waren er 

jaarlijks per saldo meer in- dan uitschrijvingen.  

Ook het effect van het strenge toetsingsbeleid van de voedselbank en de 

ondersteuning door maatschappelijke organisaties, denk hierbij aan een “maatje” 
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bij de administratie en de cursus “omgaan met geld”, heeft een positieve 

uitstraling op het verloop. 

 

Net als in voorgaande jaren laat ook 2016 weer het beeld zien dat de voedselbank 

met name wordt benaderd door cliënten jonger dan 65 jaar. De ouderen in 

Nederland doen veelal (nog steeds) geen beroep op de voedselbank. Eind 2016 

was er slechts 1 persoon ouder dan 65 jaar. 

 

Een scala van redenen kan de oorzaak zijn voor het beëindigen van de 

verstrekking van een voedselpakket: 

- De financiële problemen zijn opgelost waardoor geen hulp meer nodig is. 

- Na hertoetsing, verplicht per halfjaar, blijkt het besteedbaar inkomen 

boven de norm te zijn gekomen. 

- Niet reageren op verzoek tot hertoetsing. 

- Onaangekondigd 2 maal achtereen wegblijven. 

- Problemen met verstrekking uitkering en/of toeslagen opgelost. 

- Wijziging in gezinssamenstelling of inkomen waardoor de norm wordt 

overschreden. 

- Termijn van schuldsanering verstreken waardoor cliënt schuldenvrij wordt 

verklaard 

- Opgelegde schorsing voor een periode van minimaal 3 maanden nadat 

men de huisregels niet in acht heeft genomen. 

 

De huishoudens waren eind 2016 als volgt samengesteld:  

- 22 alleenstaanden    = 28 % 

- 23 één-ouder gezinnen met kinderen = 30 % 

-   3 (echt)paren zonder kinderen  =   4 % 

- 30 tweeoudergezinnen met kinderen = 38 % 

 

Vermeldenswaardig is dat het bij de één-ouder gezinnen met kinderen gaat om 

18 gezinnen waarbij de oudertaak wordt verzorgd door de moeder. Bij 5 

gezinnen wordt de oudertaak ingevuld door enkel de vader. 

Deze categorie cliënten is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2015. Ook de 

verhouding alleenstaande moeder en vader is ongewijzigd gebleven. 

Het aantal alleenstaanden t.o.v. 2015 blijft ongeveer gelijk op het totale 

cliëntenbestand. Landelijk gezien ligt dat met ongeveer 37% nog steeds een stuk 

hoger. 
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Het overgrote deel van het cliëntenbestand is de leeftijd van 50 jaar nog niet 

gepasseerd. 

Bij de echtparen zonder kinderen zien we ook in 2016 een lichte daling t.o.v. 

2015. Van 5 naar 3 cliënten. De leeftijd van deze echtparen ligt vaak boven de 50 

jaar.  

Het aantal tweeoudergezinnen is in 2016 gelijk gebleven t.o.v. 2015. 

 

Binnen de 53 gezinnen met kinderen leven in totaal 122 kinderen. Dat komt neer 

op gemiddeld 2,3 kind per gezin.  

Het gemiddeld aantal personen per entiteit staat voor eind 2016 op 3. 

Dit aantal ligt iets boven het landelijk gemiddelde binnen alle voedselbanken. 

 

Van het totale cliëntenbestand komen 15 cliënten oorspronkelijk niet uit 

Nederland. Dit komt neer op 19 %. De inschrijving van de zg. statushouders 

heeft voor voedselbank Best geen verhoging van het aantal cliënten te zien 

gegeven. Er behoeft wat dat betreft geen extra inspanning te worden verricht. 

 

Van 36 in 2016 uitgeschreven cliënten was de gemiddelde duur dat zij geholpen 

zijn met een wekelijks voedselpakket minder dan 6 maanden (46 % van het totaal 

in 2016 uitgeschreven aantal cliënten).  

Voor 11 van de gezinnen was de hulp van de voedselbank korter dan 1 jaar 

nodig. De hulp voor 15 van de in 2016 uitgeschreven cliënten betrof een periode 

van tussen de 1 en 2 jaar. Drie cliënten zijn tussen de 2 en 3 jaar geholpen. 

Voor 13 huishoudens is de hulp meer dan 3 jaar nodig geweest. Deze gezinnen 

hadden te maken met zeer complexe problemen waardoor langdurige hulp 

gerechtvaardigd was. Maar ook kan gesteld worden dat er eindelijk voor deze 

groep mensen weer “licht “in de duisternis te vinden is. Zij kunnen weer zonder 

hulp van de voedselbank verder. 

 

Onderstaande grafieken geven een beeld in de ontwikkeling van het aantal 

huishoudens en “monden” in de afgelopen jaren:  

Aantal huishoudens binnen de grafiek is per einde jaar geteld. 
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            Aantal “monden” binnen de grafiek is per einde jaar geteld 
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In 2015 is er een kentering ingetreden in de verhouding inschrijvingen en 

uitschrijvingen. Dit was een eerste voorbode van een iets verbeterende economie. 

Ook in 2016 zet deze tendens zich voort. Met name de cliënten die meerdere 

jaren gebruik hebben gemaakt van de diensten van de voedselbank konden 

afscheid nemen. 

 

De St. Voedselbank Best e.o. heeft ook in 2016 nauw samen gewerkt met vele 

andere instanties zoals Maatschappelijk Werk Lumens, het Vluchtelingenwerk 

Best-Oirschot, Welzijn Best-Oirschot, de Sociale Dienst van de Gemeente Best, 

ISD de Kempen, Stichting Leergeld, Woonmaatschappij Thuis, de RK- parochies 

en de PKN- gemeenten en nog diverse anderen. 

Tevens is er regulier contact met de verantwoordelijke wethouders van de 3 

gemeenten Best, Oirschot e.o. en Son en Breugel. 

 

Ook in 2016 is de samenwerking met de klantmanagers inkomen van de sociale 

dienst gemeente Best en de maatschappelijk werkers van Lumens voortreffelijk 

geweest bij hun bezoeken aan de voedselbank gedurende de wekelijkse 

uitdeeluren maar ook daar buiten. Het gezamenlijk optrekken resulteert vaak in 

een sneller resultaat om de cliënt weer op “eigen benen” te laten staan. 
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HG- certificaat 

 

In oktober 2014 heeft St. Voedselbank Best e.o. uit handen van burgemeester van 

Aert het zg. Groene Certificaat ontvangen wat inhoudt dat zij op het gebied van 

voedselveiligheid en hygiëne de zaken prima op orde heeft. 

Het verkrijgen van dit certificaat is een eerste aanzet en dient gecontinueerd te 

worden door veilig en schoon te (blijven) werken.  

In de zomers van 2015 en 2016 hebben er weer onaangekondigd bezoeken 

plaatsgevonden door een medewerker van Houwers Groep uit Geldermalsen 

waarbij steekproefsgewijs controles zijn uitgevoerd. Het resultaat van deze 

vervolgcontroles was dat Voedselbank Best ook op dat moment ruimschoots 

voldeed aan de gestelde eisen en derhalve de maximale 100 punten toebedeeld 

kreeg voor voedselveiligheid en hygiëne. Minimaal éénmaal per jaar zullen deze 

onaangekondigde bezoeken blijven plaats vinden. 

Tevens is het altijd mogelijk dat medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit onaangekondigde controles uit kunnen en zullen voeren. 

 

Activiteiten 

 

Sinds de oprichting van de voedselbank is de hoofdactiviteit het verzamelen van 

voedsel om wekelijks een gevarieerd voedselpakket te kunnen verstrekken. 

Het motto van de voedselbank is immers:  

De voedselbank doet iets tegen armoede en verspilling. 

 

Het jaar 2016 heeft zich, evenals alle voorgaande jaren, gekenmerkt door drukte 

op alle fronten. 

 

Naast het verkrijgen van artikelen uit het regionale distributiecentrum, via de 

cluster Eindhoven, plaatselijke en binnen het werkgebied gelegen bedrijven en 

winkeliers, vormen de acties van de vrijwilligers bij de supermarkten een groot 

bestandsdeel van de inhoud van de pakketten. 

De statiegeldbonnenacties welke ook weer in 2016 zijn gehouden waren een 

doorslaand succes. Door de welwillende medewerking van de supermarkten 

Albert Heijn, Emté, Jumbo en Plus in de gemeenten Best, Oirschot, de Beerzen 

en Son en Breugel heeft de voedselbank weer veel artikelen kunnen kopen. 

Totaal is er vanuit deze acties in 2016 een bedrag van € 6.341,50 opgehaald. De 

totaalopbrengst vertoont ten opzichte van het voorgaande jaar 2015 een stijging 
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van € 855,00. Dit is een uitstekend resultaat als men weet dat steeds meer 

verenigingen, sportclubs en stichtingen een beroep doen op de supermarkten om 

hun kas te spekken. Het grote voordeel dat de voedselbank heeft is dat met de 

opbrengst van deze acties het mes aan twee kanten snijdt. Met de opbrengst van 

de acties worden artikelen gekocht bij de deelnemende supermarkt waardoor 

zowel de supermarkt als de cliënt van de voedselbank profiteert. Alle lof voor de 

medewerking welke de St. Voedselbank Best e.o. van deze supermarkten heeft 

mogen ondervinden. 

 

Het grote project dat in 2015 is gerealiseerd was de vervanging van de 

vloerbedekking in een pvc-vloer in de grote zaal van de uitdeelruimte en de 

nieuwe koel-vriesruimte. Deze investering heeft zijn waarde meer dan bewezen. 

Er kan nu gewerkt worden op een vloer die hygiënisch is en makkelijk te 

onderhouden. Ook voor de gebruikte materialen laat de vloer zich uitstekend 

lenen. 

 

Voor 2016 stond weer het volgende project op stapel;  

Het realiseren van een verlengde overkapping van de laad- en losruimte naast het 

gebouw. Hierdoor kunnen de vrijwilligers hun buitenwerkzaamheden droog en 

windvrij uitvoeren. Ook mede hierdoor zullen de werkzaamheden niet langer 

onderhevig zijn aan alle weersinvloeden welke nadelig zijn voor mens en 

voedsel.  

Voor de financiering van dit project hebben wij de hulp ingeroepen en gekregen 

bij een drietal activiteiten; 

- In september 2016 vond er een geweldig VoedselbankConcert plaats in de 

binnentuin van Bouwbedrijf Hennie van Laarhoven. Opbrengst € 5.200,00. 

- In november 2016 scoorde St. Voedselbank Best e.o. de meeste stemmen bij de 

Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Het Groene Woud Zuid wat een mooi 

bedrag opleverde van € 3.426,00. 

- Ook in november 2016 heeft de voedselbank voor dit project een donatie van  

€ 6.000,00 mogen ontvangen van Stichting Thomas van Villanova. 

Met deze drie geweldige initiatieven heeft de voedselbank de financiering voor 

dit project helemaal rond. 

 

De realisatie van de overkapping en het ophalen van de grotendeels verzakte en 

overstromingsgevoelige inrit staat gepland voor februari 2017. 
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Hieronder volgt nu een bloemlezing van een groot aantal acties en activiteiten 

welke in 2016 zijn georganiseerd vaak met maar ook vooral door stichtingen, 

verenigingen, scholen en particulieren etc.: 

 

- Aan het begin van het jaar wordt er door vele supermarkten weer de 

overtollige Sint en Kerstartikelen geschonken. 

- Op vraag van Jumbo Son en Breugel worden in januari voor een totale 

interne verbouwing van de supermarkt alle goederen vers, diepvries, brood, 

groente en fruit opgehaald. Het resulteert in een aantal van 180 kratten welke 

na binnenkomst bij de voedselbank gesorteerd worden op artikelsoort, aantal 

en houdbaarheidsdatum. Hierna wordt het ingevoerd in de voorraad 

administratie. 

- Er wordt een inzamelingsactie gehouden onder het personeel van DHL in 

Eindhoven-Acht. Alle opgehaalde artikelen worden geschonken aan de 

voedselbank in Best. Het totaal betreft 2 volle pallets met koffie- en 

theeproducten en andere door het personeel ingezamelde artikelen. 

- In januari geeft voedselbank Best een power-point presentatie aan de leden 

van CLIP (cliëntenparticipatie gemeente) Son en Breugel. Hierin wordt 

uitleg gegeven over het reilen en zeilen bij de voedselbank. 

- In februari geeft de voedselbank een power-point presentatie over de 

voedselbank aan 17 dames van het Biests Vrouwen Actief uit Biest 

Houtakker. De presentatie wordt zeer gewaardeerd wat onderstreept wordt 

door een gulle gave. 

- In februari lopen 3 jongeren van een middelbare school uit Son en Breugel 

stage bij de voedselbank. Hier leren zij in 20 uur vrijwilligerswerk alle 

facetten van de voedselbank kennen. Zij werken dit later uit in een 

stagerapport. 

- Op 5 maart zijn 40 kinderen van cliënten van de voedselbank in de 

leeftijdsgroep 3 tm 10 jaar uitgenodigd voor een voorstelling van “De 

gelaarsde kat” in het Vestzaktheater in Son en Breugel. De middag wordt 

afgesloten met een frietje en een drankje voor alle kinderen en begeleiders. 

Een inwoner uit Son en Breugel stelt voor deze totale middag een budget 

beschikbaar. 

- Een collecte in maart in de Protestantse Kerk Best-Oirschot met een 

opbrengst van € 190,33. 

- Collecte biddag in april bij Diaconie Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk 

Eindhoven-Best met een opbrengst van € 330,17. 
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- In april jaarvergadering met alle vrijwilligers van de voedselbank met 

speciale aandacht voor het 10-jarig jubileum van een viertal vrijwilligers. 

- In april is er tijdens een winkelactie Jumbo-Unox bij Jumbo Edward Hamers 

in Oirschot een totaal van 130 rookworsten en pakken soep opgehaald. 

- In juli zijn met medewerking van Todo Best twee onvergetelijke dagen voor 

kinderen van cliënten van de voedselbank georganiseerd. WBO, 

Jongerenpartij JO en Het Goed hebben de handen ineengeslagen om 

gezamenlijk geld op te halen voor activiteiten voor deze jongeren. 

Op zaterdag is men met een groep jongens gaan sporten bij Anytime Fitness. 

Daarna met z’n allen naar Bio Best voor een mooie film met als afsluiter friet 

met een snack bij Snackbar Hoge Akker. 

Op zondag lag de rode loper uitgerold voor de meiden. De high tea was in de 

maak en de schoonheidsspecialiste had alles klaar staan. De meiden zijn 

helemaal in de watten gelegd; nagels gelakt, mooie make-up op, haren door 

de kapper gestyled en als afsluiter een fotoshoot.  Alle jongens en meisjes 

kregen tenslotte, gesponsord door de lokale ondernemers, een bioscoopbon. 

- In augustus levert een spontane oproep aan postcodeloterijwinnaars meer dan 

100 toegangsbewijzen op voor een bezoek aan Ouwehands Dierenpark in 

Rhenen. Naast deze winnaars doneerden ook anderen spontaan een bijdrage 

waarmee de bus, ijs of frites betaald konden worden. Een volle bus kinderen 

in de leeftijdscategorie 3 tot 15 jaar vertrok 23 augustus met prachtig weer 

richting Rhenen. Daar hebben ze genoten van alle dieren, speeltuin, klimbos 

en versnaperingen. Na terug gekeerd te zijn in Best stond voor iedereen een 

frietje met een snack klaar. 

- In september is door een werkgroep weer de fantastische, jaarlijks 

terugkerende, vrijwilligersdag voedselbank georganiseerd. Mede door 

sponsoring van enkele bedrijven hebben alle vrijwilligers met partners 

genoten van een aantal activiteiten met als afsluiting een heerlijk verzorgd 

warm en koud buffet en als klap op de vuurpijl enkele heerlijke ijstaarten. 

- Begin december brengt ook Sinterklaas weer een bezoek aan de voedselbank. 

Meer dan 50 kinderen worden blij verrast met dit bezoek en de cadeautjes die 

Sint en zijn Pieten bij zich hebben. Ook de jongleur weet de kinderen te 

vermaken met een geweldig optreden. 

- Evenals in voorgaande jaren is voedselbank Best in 2016 benaderd door de 

LINDA Foundation. Deze foundation schenkt in het najaar een cadeaupakket 

met waardebonnen t.w.v. € 650,00 aan gezinnen die hiervoor (door armoede) 

in aanmerking komen. Elf gezinnen welke zijn aangesloten of aangesloten 
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zijn geweest bij voedselbank Best hebben wij hiermee erg blij kunnen 

maken. Zij hebben hierdoor kunnen winkelen wij Albert Heijn, C & A, 

Intertoys en Hema. 

- Basisschool de Klimboom organiseert een kerstmarkt met een 

totaalopbrengst van € 550,00 voor de voedselbank. 

- Cliënten en vrijwilligers van de voedselbank mochten op 23 december naar 

de Magic Christmas Show op het terrein bij Aqua Best. Ongeveer 180 

mensen hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt om bij deze show 

aanwezig te zijn. De toegangskaarten waren geschonken door Aqua Best 

Events. 

- Vanuit een initiatief van de stichting Harapan wordt aan alle cliënten in 

december een pak speculaas geschonken. Deze pakken speculaas komen uit 

de speculaasactie voor een kindertehuis in Indonesië welke ieder jaar in 

december wordt georganiseerd door de stichting Harapan. 

- Tent- en Zeilmakerij St. Oedenrode schenkt aan 12 grote gezinnen welke 

momenteel bij de voedselbank een wekelijks pakket ophalen een goed 

gevulde tas gemaakt van de materialen die zij zelf binnen hun bedrijf 

gebruiken (zeil en touw). 

- In de week voor Kerst 2016 zijn in de gemeenten Oirschot en Son en Breugel 

weer een aantal organisaties actief geweest in het schenken van 

kerstpakketten aan de cliënten van de voedselbank uit de plaatsen. In 

Oirschot, de Beerzen en Spoordonk heeft Caritas 17 inwoners die gebruik 

maken van de voedselbank een pakket geschonken. In Son en Breugel zijn 

16 gezinnen verblijd met een kerstpakket door de gezamenlijke kerken. 

- Ook dit jaar worden er weer vele (overgebleven) kerstpakketten geschonken 

door bedrijven en instellingen uit de gemeenten binnen ons 

verzorgingsgebied. Deze pakketten worden allemaal uitgepakt en de inhoud 

wordt gefaseerd uitgedeeld over de wekelijks te verstrekken 

voedselpakketten. 

- Op de laatste vrijdag van het jaar zijn alle vrijwilligers en cliënten van de 

voedselbank verrast met een zak oliebollen. Dit fantastische initiatief is ons 

aangeboden door de golfclub Son en Breugel. Twee zeer bereidwillige 

mensen uit Son hebben op deze laatste vrijdag van het jaar 1000 oliebollen 

gebakken bij de voedselbank. Ook wethouder Robert Visser kwam een kijkje 

nemen om zijn belangstelling voor de voedselbank te tonen. 

- Zoals reeds vele jaren gebruikelijk is wordt ook het jaar 2016 afgesloten met 

een kerstfeest voor alle vrijwilligers, hun partners en genodigden. Tijdens 
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deze avond wordt een geweldig warm en koud buffet geserveerd belangeloos 

beschikbaar gesteld door fa Raps Benelux, kruiden en specerijen te Best. 

Ook de jaarlijkse bijdrage van drukkerij Hensen uit Oirschot wordt zeer op 

prijs gesteld. 

 

Een club mensen die de St. Voedselbank Best e.o. een warm hart toedraagt is de 

“Vrienden van de Voedselbank”. Deze mensen doneren maandelijks, per 

kwartaal of 1x per jaar een bedrag specifiek bestemd voor de aankoop van fruit 

en zuivel. Dit zijn vooral de producten welke zeer moeilijk zijn te verkrijgen 

vanuit de overschotten. (Zie www.voedselbankbest.nl voor meer info). 

 

Al jaren is het een traditie dat een aantal zeer enthousiaste dames in Best bereid 

gevonden wordt op afroep zelf een leuke, lekkere taart te maken voor de 

verjaardag van de kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 15 jaar. Over het 

gehele jaar genomen zijn er door 20 dames in totaal bijna 80 taarten gebakken. 

Deze taarten worden door de dames ook persoonlijk gemaakt door op de taart de 

naam en leeftijd van het kind te vermelden en tevens een link te leggen naar een 

hobby of lievelingsitem van het kind. 

 

Voor alle jarige cliënten (kinderen en volwassenen) is er op hun verjaardag een 

cadeautje beschikbaar vergezeld van een leuke, door een vrijwilligster van de 

voedselbank, zelf vervaardigde verjaardagskaart.  

De cadeaus worden verkregen uit de geschonken kerstpakketten en ook gaat de 

felicitatie gepaard met een bloemetje gratis beschikbaar gesteld door 

bloemenhandel Bloemerie uit het Wilhelminadorp. 

Hierdoor hebben ongeveer 250 jarigen een leuke attentie en zelf ontworpen kaart 

ontvangen met hun verjaardag. 

 

Afscheid 

 

In 2016 hebben wij door overlijden in droefenis afscheid moeten nemen van twee 

betrokken vrijwilligers. 

Op 20 maart 2016 is na een kort ziekbed overleden Bert van Rosendaal. Bert was 

sinds het ontstaan van de voedselbank in 2005 een betrokken vrijwilliger die bij 

binnenkomst alle cliënten verwelkomde en registreerde. 

http://www.voedselbankbest.nl/
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Op 23 september 2016 hebben wij na een noodlottig fietsongeluk afscheid 

moeten nemen van Henri Janssen. Henri stelde zich als oproepkracht altijd 

beschikbaar als bijrijder voor het ophalen van goederen.  

In hen hebben wij twee betrokken mensen verloren en in onze gedachten leven 

zij voort. 

 

Nevenactiviteit 

 

Een nevenactiviteit van de Voedselbank Best is het nagenoeg gratis beschikbaar 

stellen van keurige tweedehands kleding aan de cliënten. Deze kleding wordt 

door de inwoners van de gemeente Best en enkele winkels aangeboden en door 

vrijwilligsters nagekeken op netheid en draagbaarheid. Met de opbrengst verkoop 

kleding wordt de huur van de ruimte gefinancierd en mocht er nog iets 

overblijven wordt dit gebruikt voor kinderactiviteiten. 

Kleding welke niet meer gebruikt wordt door de voedselbank wordt verzameld 

en periodiek geschonken aan een project in Roemenië. 

 

Samenwerking 

 

St. Voedselbank Best e.o. is een autonome en onafhankelijke stichting, echter 

d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst nauw verbonden met de landelijke 

“Vereniging Voedselbanken Nederland” (zie: www.voedselbankennederland.nl ).  

Dit geeft vele voordelen op bijvoorbeeld het gebied van voedselverwerving, 

transport, kennis van voedselwaren regelgeving, afstemming van toetsingscriteria 

etc.  

De landelijke organisatie (eind 2016 zijn hierbij aangesloten 167 voedselbanken) 

is verdeeld in 8 regio’s, die op hun beurt weer verdeeld zijn in ‘clusters’ van 

lokale voedselbanken. 

 

St. Voedselbank Best e.o. maakt deel uit van het ‘Cluster Eindhoven’ samen met 

de lokale voedselbanken van Eindhoven zelf, Veldhoven, Waalre, Bladel, 

Bergeijk, Valkenswaard, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Weert-Cranendonk en 

Deurne. 

Dit cluster maakt op zijn beurt weer deel uit van de ‘regio Brabant-Zeeland’ met 

in Tilburg een groot distributiecentrum. 

De onderlinge samenwerking verloopt voortreffelijk en werkt vooral op het 

gebied van logistiek zeer kostenbesparend. 

http://www.voedselbankennederland.nl/
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Zo vinden er regelmatig uitwisselingen plaats tussen de voedselbanken via 

reguliere vergaderingen. Ideeën en oplossingen worden gedeeld waardoor 

wederzijds profijt ontstaat. 

 

Financieel overzicht 

 

Verlies- en Winstrekening 2016 

 

Debet Credit 

Exploitatiekosten € 14.475,24 Schenkingen € 25.271,08 

Organisatie €   7.171,09 Subsidies € 17.695,00 

Autokosten  €   5.244,35 Statiegeldbonnenacties €   6.341,50 

Cliënten  €   8.321,52 Rente €      506,76 

Bankkosten €      146,98 Vrienden van de Voedselbank €   2.236,00 

Verzekeringen €   2.772,68 “De Smalle Beurs” €   2.516,70 

Materiaalkosten €      665,08   

Telefoonkosten €      451,39   

Personeelskosten €   1.792,51   

Drukwerk €      780,36   

Kantoorbenodigdheden €      440,20   

Voordelig saldo € 12.305,64   

Totaal € 54.567,04 Totaal € 54.567,04 

 

- Voorbeelden van cliëntenkosten zijn: gekocht voedsel uit 

statiegeldbonnenacties, cadeaubonnen en cadeautjes verjaardagen cliënten, 

fruit en zuivel uit pot ”vrienden van de voedselbank”, sinterklaasfeest en 

kinderactiviteiten. 

- De posten exploitatiekosten en autokosten staan voor 2016 op een normaal 

niveau. In deze situatie kunnen wij de exploitatiekosten en de autokosten 

grotendeels dekken door de ontvangen subsidies. 

- De personeelskosten hebben betrekking op de lunchkosten tijdens de 

uitdeeldagen en de dagen waarop uitpakwerkzaamheden worden verricht. 

Tevens zijn hierin verwerkt de kilometervergoedingen voor reizen buiten 

Best. 

- Het bedrag aan verzekeringskosten is beduidend hoger dan voorgaande jaren 

door aanpassingen in de bedrijfsverzekeringen. 

- In het bedrag schenkingen is reeds verwerkt de donaties welke zijn 

geschonken voor de in februari 2017 te realiseren uitbreiding overkapping. 
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Donaties in 2016 

 

Structureel: 

Albert Heijn Boterhoek Best 

Albert Heijn Wilhelminaplein Best 

Albert Heijn Oirschot 

Albert Heijn Son en Breugel 

Albert Heijn Woenselse Markt Eindhoven 

Aldi Son en Breugel 

Aqua Best Events 

Aqua Drolics Best 

Bakker Paul Best 

BestZoo Dierenpark Best 

BioBest Bioscoop Best 

Bonduelle Concerven Eindhoven Acht 

Bouwbedrijf Hennie van Laarhoven 

De Bever Fruithandel Sint-Oedenrode 

Bouwmans Aardbeienhandel Oirschot 

Chocolaterie De Dames Oirschot en Son en Breugel 

Drukkerij Hensen Oirschot 

Eierhandel van Agt Oirschot 

Eierhandel Dré de Bresser Best 

Emté Supermarkt Son en Breugel 

Etos Drogisterij Best 

Familiepark DippieDoe Best 

Food Service Tomaten Smulders Oirschot 

Fruithandel Jan Reuvers Best 

Groentekweker Jonkers Spoordonk 

Intertoys Best 

Lekkerland Groothandel Son en Breugel 

Maas Automaten Son en Breugel 

Makro Best 

Mc Donalds Best 

Pitou Tweede kans merkkleding Best 

Plus Supermarkt Ton Henst Best 

Plus Supermarkt Erwin Kenter Best 

Plus Supermarkt Verhoeven Son en Breugel 
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Raps Benelux, kruiden en specerijen Best 

Roma IJssalon Best 

Rotaryclub Best-Oirschot 

Rosval Production en Development bv Best 

Supermarkt Jumbo Driessen Middelbeers 

Supermarkt Jumbo Hamers Oirschot 

Supermarkt Jumbo Son en Breugel 

Tent- en Zeilmakerij St. Oedenrode 

SVO Slagersvakopleiding Food te Best 

Van Loon Vlees Best 

Van de Sande Aardbeien Oirschot 

Van Gerven Asperges Oirschot 

Vorstenbosch Women te Best 

Vrienden van de Voedselbank 

W. de Kruijff Touringcars Eindhoven 

Wijnhuis Drankenhandel Best 

Zalencentrum Prinsenhof te Best 

 

Incidenteel: 

Naast wat structureel wordt aangeboden ontvangt de St. Voedselbank Best e.o. 

vele incidentele donaties in geld en natura van bedrijven, instellingen en 

particulieren uit Best en omgeving. 

 

Best, maart 2017 
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