Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018
Voorwoord

Alweer een jaar voorbij. Het lijkt nog zo kortgeleden dat ik het voorwoord voor het
jaarverslag van 2017 zat te schrijven en nu dus voor het jaar 2018.
Het jaar 2018 laat zich het beste omschrijven als het jaar van rustig door gaan op de weg
die we al enkele jaren bewandelen. Het cliëntenbestand is vrij stabiel gebleven en de
aanvoer van artikelen geeft alle reden tot tevredenheid.
We zijn wat aanvoer van artikelen betreft niet alleen van de voedselbankorganisatie
afhankelijk maar voor een belangrijk deel ook van de supermarkten in onze gemeenten.
Zonder de andere supermarkten te kort te doen wil ik toch een uitzondering maken voor
de Jumbo Supermarkten in Oirschot en Son. Bij hen kunnen wij meerdere keren per
week artikelen ophalen en dat varieert van brood, vlees en groenten tot zuivel en nonfood artikelen. Maar ook van andere supermarkten krijgen we regelmatig artikelen.
Vanaf deze plaats alle dank aan de filiaalmanagers van alle supermarkten in ons
verzorgingsgebied. Ook kunnen wij sinds eind 2018 meerdere keren per week artikelen
ophalen bij het distributiecentrum van Aldi in Best.
In 2018 hebben we weer een belangrijke investering verricht aan ons gebouw nl. het
vervangen van het plafond van onze uitdeelruimte. Het oude plafond vertoonde vele
vieze plekken en er vielen regelmatig stukjes zachtboard naar beneden. De planning en
uitvoering was in handen van Jacob Kant en Adrie Smetsers en met de hulp van vele
vrijwilligers was het karwei in een mum van tijd geklaard. De financiën waren ook goed
geregeld dus al met al is het met extern geld een geslaagde operatie geworden.
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In 2018 hebben we ook enkele wijzigingen doorgevoerd in verdeling van
werkzaamheden.
Door omstandigheden thuis en mede gelet op zijn leeftijd had Jos van Slingerland al
eerder aangegeven wat gas terug te nemen wat zijn werk bij de voedselbank betrof en
eind 2018 is hij helemaal gestopt. We konden altijd een beroep op hem doen en als,
zoals hij zichzelf noemde, “facility man” was hij nauw bij alle activiteiten van de
voedselbank betrokken. Van Jos hebben we op de nieuwjaarsbijeenkomst in januari
2019 op een passende wijze afscheid genomen. Vanaf deze plaats wil ik Jos nogmaals
van harte danken voor het vele werk wat hij voor de voedselbank verricht heeft. Wat
zijn werkzaamheden betreft is hij opgevolgd door Adrie Smetsers.
Door de ziekte van Jacob Kant was het nodig dat Mia een kracht naast zich kreeg die de
werkzaamheden van Jacob voor een deel kon overnemen. Wij zijn blij dat we Tiely
Hendriks bereid hebben gevonden dit te gaan doen. Jacob blijft gelukkig actief voor de
voedselbank maar alles op een lager pitje. Adrie en Tiely zijn lid geworden van de
kerngroep en hebben hierdoor mede invloed op de dagelijkse gang van zaken.
Op het eind van het jaar is een groep vrijwilligers/sters gaan kijken bij de voedselbank
Geldrop omdat ze daar een andere wijze van verdeling en samenstelling van de
pakketten hanteren. Zij hebben daar de zgn. winkelformule ingevoerd. Een en ander
houdt in dat de cliënten voor een deel zelf hun voedselpakket kunnen samenstellen. De
ervaringen in Geldrop hebben ertoe geleid dat wij in de laatste vergadering van 2018 het
besluit genomen hebben om dit systeem bij wijze van proef in 2019 op te starten.
Tot slot woorden van dank.
Een hartelijke dank aan alle vrijwilligers/sters die toch maar weer wekelijks de kracht
opbrengen werkzaamheden voor onze voedselbank te verrichten.
Ook wil ik namens het bestuur mijn dank uitspreken aan alle gulle gevers die ons zowel
in natura als financieel ondersteunen.
Het jaarverslag is, zoals we gewend zijn, weer opgesteld door onze penningmeester en
de lay-out en drukwerkzaamheden zijn weer verricht door Jan v d Kerkhof. Een
hartelijke dank hiervoor is op zijn plaats.
Frans van Rosendaal
Voorzitter St. Voedselbank Best e.o.
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Organisatie

De voedselbank in Best bestaat inmiddels 14 jaar en heeft een centrale plaats
verworven in Best.
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 raad van advies, 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. Echter, daarmee kunnen wel
mensen geholpen worden die moeite hebben om voor korte of langere tijd de
touwtjes aan elkaar te knopen.
Vanaf 2017 wordt er stapsgewijs een wijziging doorgevoerd in de methode van
voedsel ophalen. In plaats van 1 à 2 maal per week wordt het voedsel nu
meerdere malen tot bijna dagelijks opgehaald bij de supermarkten. Dit wordt
gedaan door de “voedselbrigade”. Dit zijn vrijwilligers van de voedselbank die
hiervoor dagelijks op pad zijn. Deze wijziging vergt overigens wel een
aanpassing in de organisatie van de voedselbank. Het voordeel is dat er nog meer
gedaan kan worden om de verspilling tegen te gaan en de voedselbankcliënt kan
nog meer profiteren van het voedselaanbod.
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 omdat ook daar de nood van de mensen te ledigen aangezien
in die plaatsen geen eigen voedselbank actief is. Vanaf dat jaar voorziet
voedselbank Best dan ook in de behoefte van de cliënt uit Oirschot e.o. en Son en
Breugel.
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 voedselbankbest.nl.) Met die bijdrage kunnen
aanvullingen worden gekocht voor het vaak ontbrekende zuivel en fruit.
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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: www.voedselbankbest.nl.
Vanaf 1 januari 2011 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een
ANBI-instelling (nr. 79855).

Raad van Advies
De raad van advies zal de stichting gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
Tevens zullen de leden zich bezighouden op voor hen specifieke taakgebieden.
De raad van advies bestaat uit de navolgende personen:
Drs. L. ( Leo ) Bisschops, voormalig-wethouder, thans gemeenteraadslid in Best
Drs. Y. ( Yvo ) Kortmann, voormalig burgemeester gemeente Best
Dhr. R. ( Remco ) Kuipéri, directievoorzitter Rabobank Het Groene Woud Zuid
Drs. J. ( Jan ) van Lieverloo, pastor in de parochie Sint Odulphus van Brabant
Drs. T. ( Ton ) van Veen, CFO Jumbo Supermarkten
Dhr. H. ( Harold ) van de Ven, Owner HB Architecten Best

Vrijwilligers
Een belangrijk kenmerk van de voedselbanken in Nederland (voor verdere info
zie pagina 20) 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 reis- en
telefoonkosten die volgens de fiscale regels worden vergoed.
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Alle activiteiten van de Voedselbank Best e.o. worden door ongeveer
33 vrijwilligers/sters uitgevoerd. Gemiddeld zijn er elke vrijdag tijdens de
"uitdeel-dag" 20 tot 25 mensen actief bezig op de werkvloer.
De vrijwilligers worden aangestuurd vanuit de kerngroep. De kerngroep bestaat
uit de 5 bestuursleden aangevuld met een drietal vrijwilligers (afhankelijk van de
werkgroep waarover gesproken wordt).
We kennen 8 werkgroepen met de werkstromen intake en her controle,
communicatie, acquisitie en acties, transport, voedselbeheer, uitgifte, facilitaire
zaken en catering.
Het totale takenpakket bestaat onder andere uit het elke vrijdag klaarmaken van
de pakketten, het meermaals per week ophalen van artikelen bij het depot in
Eindhoven en andere “lokale” leveranciers, het bijhouden van de
voorraadadministratie, het houden van winkelacties en acties op scholen, het
geven van presentaties over de voedselbank aan verenigingen en belangstellende
groepen mensen, 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 her controles, 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.
Ten minste eenmaal per jaar is er een vergadering waarvoor alle vrijwilligers
worden uitgenodigd. Daarnaast worden jaarlijks een 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
In dit jaarverslag zullen we ingaan op de ontwikkelingen op cliëntengebied en
activiteiten welke in 2018 de revue hebben gepasseerd. Ook zal er kort aandacht
geschonken worden aan de financiële positie van de voedselbank.
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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 2018 wordt aan 62 "entiteiten" wekelijks een
voedselpakket uitgereikt. Onder entiteit vallen eenpersoonshuishoudens maar
ook gezinnen met kinderen.
Dit aantal is als volgt onder te verdelen: 39 huishoudens uit Best, 12 gezinnen uit
Oirschot/De Beerzen/Spoordonk en 11 huishoudens uit Son en Breugel. Er
worden eind 2018 wekelijks 186 “monden” gevoed met de pakketten van de
Voedselbank Best e.o. De daling van het aantal ingeschreven gezinnen, gestart in
2015, zet zich ook in 2018 voort. Door het jaar heen hebben zich behoorlijke
fluctuaties voorgedaan voor wat betreft in- en uitschrijvingen.
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 worden ze 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. Voedselbank Best heeft er bij meet af aan voor gekozen
de intakeprocedure in eigen hand te houden en niet uit te besteden aan derden
(o.a. maatschappelijke organisaties). 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
een twee sporen beleid: emotioneel (het vertellen van het verhaal dat schuilgaat
achter de aanvraag) en rationeel (het onderbouwen van het verhaal met de aan te
leveren documenten).
In mei 2018 deed de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AGV ) zijn
intrede. Ook voor St. Voedselbank Best e.o. betekende dit een nauwgezette
opvolging van regels en wetten op het gebied van privacy.
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De toelatingscriteria worden ieder jaar aangepast door een landelijke “werkgroep
toelatingscriteria”. De criteria zijn landelijk vastgesteld na overleg met en
inzichten vanuit NIBUD en het Sociaal Cultureel Planbureau en gelden voor alle
aangesloten voedselbanken. Tevens wordt het voor de voedselbanken steeds
belangrijker zo veel mogelijk te werken volgens het principe: Geen pakket
zonder een traject! Dat betekent dat de cliënten welke staan ingeschreven bij de
voedselbank open moeten staan voor externe begeleiding naar een schuldenvrij
en zelfstandig leven op financieel gebied.
Per 1 januari 2018 heeft er opnieuw een herziening plaatsgevonden en 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, energie, water en
verzekeringen zijn betaald. Ook structurele aflossing van schulden wordt als last
beschouwd.
Berekening:
Basisbedrag per huishouden: € 130,00
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 € 85,00 per persoon ongeacht de leeftijd. Dit bedrag heeft betrekking op
de persoon zelf.
Voorbeelden:
Alleenstaande € 130,00
+ 1 x € 85,00 € 85,00 =
€ 215,00

2 ouders met 2 kinderen € 130,00
+ 4 x € 85,00
€ 340,00 =
€ 470,00

Elk half jaar wordt een her controle 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.

7

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 2018
afgesloten met 62 huishoudens. Dat is een daling t.o.v. 2017 van 9 % (68 ten
opzichte van 62). Uiteraard daalt dan ook het aantal “monden”. Deze term wordt
gebruikt voor het aantal personen dat binnen het totaal aan huishoudens verblijft.
Van 199 in 2017 naar 186 in 2018 (min 7 %).
Opvallend is dat de daling van het aantal gezinnen, ingezet in 2015, nog wel
steeds doorzet maar het tempo waarin wel afvlakt. Was er in 2016 nog een daling
van 14% dan zien we nu in 2018 nog maar een terugloop van 7%.
Uiteraard blijven we er ook naar streven met het stringent vinger aan de pols
houden door de her controles dat we de cliënten 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) behoren nu
steeds minder tot het cliëntenbestand.
Ook personen die in een schuldhulpverleningstraject of onder bewind voering
zijn gesteld worden geholpen door de voedselbank. Wat wel opvalt, is dat naar
verhouding deze groep mensen nog steeds iets groter wordt binnen het
cliëntenbestand. De contacten met bewindvoerderskantoren zijn dan ook zeer
frequent te noemen. De wachttijd om toegelaten te worden tot het
schuldsaneringstraject loopt nog steeds op door grotere drukte bij de
gemeentelijke kredietbank. Daardoor blijft met name dit type cliënt iets langer bij
de voedselbank dan wenselijk zou zijn.
Gedurende het gehele jaar zijn er 43 nieuwe cliënten ingeschreven bij de
voedselbank. Wat hier opvalt is het feit dat de sterke daling van het aantal nieuw
ingeschreven cliënten enigszins tot stilstand is gekomen. Was er in 2017 ten
opzichte van 2016 nog een daling van 26% dan zien we nu in 2018 ten opzichte
van 2017 een daling van 9%. (Zie de grafiek verderop).
Het aantal werkelijke aanmeldingen is veel groter. Er melden zich nl. ook
potentiële cliënten die afgewezen worden na een intakegesprek.
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Van de 43 gehonoreerde aanmeldingen zijn er binnen het jaar 2018 ook weer 15
uitgeschreven (35%) omdat zij maar kortstondig hulp nodig hadden.
Een totaal van 47 huishoudens hebben wij in 2018 uit kunnen schrijven bij de
voedselbank. Vanaf 2015 overtreft het aantal uitschrijvingen het aantal
inschrijvingen. Tot en met 2014 waren er jaarlijks per saldo meer in- dan
uitschrijvingen. Het “gat “ tussen in- en uitschrijvingen wordt wel steeds kleiner
wat zou kunnen betekenen dat de sterke daling van het aantal cliënten van de
laatste jaren enigszins tot stilstand komt.
Wel heeft het effect van het strenge toetsingsbeleid van de voedselbank en de
ondersteuning door maatschappelijke organisaties, denk hierbij aan een “maatje”
bij de administratie en de cursus “omgaan met geld”, nog zeker een positieve
uitstraling op het verloop.
Net als in voorgaande jaren laat ook 2018 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 2018
stonden er bij de voedselbank in Best geen personen ouder dan 65 jaar
ingeschreven. Wel merken we op dat in de leeftijdscategorie van 50 tot en met 64
jaar 35 mensen staan ingeschreven.
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 her controle, verplicht per halfjaar, blijkt het netto besteedbaar
inkomen boven de norm te zijn gekomen.
Niet reageren op verzoek tot her controle.
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.
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De huishoudens waren eind 2018 als volgt samengesteld:
19 alleenstaanden
= 31 %
20 één-ouder gezinnen met kinderen
= 32 %
3 (echt)paar zonder kinderen
= 5%
20 tweeoudergezinnen met kinderen
= 32 %
Vermeldenswaardig is dat het bij de eenoudergezinnen met kinderen gaat om
14 gezinnen waarbij de oudertaak wordt verzorgd door de moeder. Bij
6 gezinnen wordt de oudertaak ingevuld door enkel de vader.
Het aantal alleenstaanden t.o.v. 2017 blijft ongeveer gelijk op het totale
cliëntenbestand. Landelijk gezien ligt dat met ongeveer 40 % nog steeds een stuk
hoger. Hetzelfde geldt ook voor de tweeoudergezinnen.
Binnen de 40 gezinnen met kinderen leven in totaal 117 kinderen. Dat komt
gemiddeld neer op bijna 3 kinderen per gezin.
Het gemiddeld aantal personen per entiteit staat voor eind 2018, net als eind
2017, op 3.
Dit aantal ligt iets boven het landelijk gemiddelde binnen alle voedselbanken
(= 2,7 %).
Van de 117 kinderen hebben 76 kinderen de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt.
Van deze 76 kinderen gaan er 52 kinderen nog naar het lager onderwijs of zijn
nog niet schoolgerechtigd.
Van het totale cliëntenbestand komen 20 cliënten oorspronkelijk niet uit
Nederland. Dit komt neer op 32 %. De inschrijving van de zgn. statushouders
heeft voor voedselbank Best ook in 2018 een lichte verhoging van het aantal
cliënten binnen deze categorie te zien gegeven. Oorzaak van deze lichte stijging
is dat de gemeenten in Nederland vanaf 2017 een groter aantal statushouders
krijgen toegewezen om te huisvesten. De looptijd voor voedselverstrekking is bij
deze groep vaak relatief kort omdat hulp niet meer nodig is na verstrekking van
de uitkering en toeslagen.
Van 17 in 2018 uitgeschreven cliënten was de gemiddelde duur dat zij geholpen
zijn met een wekelijks voedselpakket minder dan 6 maanden (37 % van het totaal
in 2018 uitgeschreven aantal cliënten).
Voor 12 van de gezinnen was de hulp van de voedselbank langer dan 6 maanden
maar korter dan 1 jaar nodig. De hulp voor 11 van de in 2018 uitgeschreven
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cliënten betrof een periode van tussen de 1 en 2 jaar. Twee cliënten zijn tussen de
2 en 3 jaar geholpen. Dit betekent dat 91 % van de huishoudens binnen de
termijn welke globaal aangehouden wordt voor maximale voedselbankhulp (36
maanden) weer “op eigen benen “ staan.
Voor 4 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 uiteindelijk 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, “monden” en in- en uitschrijvingen 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 heeft er een kentering plaatsgevonden in de verhouding inschrijvingen en
uitschrijvingen. Dit was een eerste voorbode van een iets verbeterende economie.
Ook in 2018 zet deze tendens zich nog steeds voort. Maar lang niet meer zo snel
als de afgelopen jaren het geval is geweest.
De St. Voedselbank Best e.o. heeft ook in 2018 nauw samengewerkt 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
de Gereformeerde kerken, 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 2018 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 daarbuiten. Het gezamenlijk optrekken resulteert vaak in
een sneller resultaat om de cliënt weer op “eigen benen” te laten staan.

HG- certificaat en Arbo
Vanaf 2014 zet St. Voedselbank Best e.o. zich in voor een op het gebied van
hygiëne verantwoorde methode van werken. Dat houdt in dat er jaarlijks
minimaal één keer een onaangekondigd bezoek aan de voedselbank wordt
gebracht door de Houwers Groep. Een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van
controle op hygiëne en voedselveiligheid. Tijdens deze controlebezoeken wordt
aan de hand van een puntenlijst nagegaan of er volgens de regels
voedselveiligheid wordt gewerkt. Bij een score tussen de 95 en 100 punten
ontvangt de voedselbank een certificaat en wordt het werken als correct
beschouwd. Alle jaren tot heden heeft St. Voedselbank Best hieraan voldaan.
Tevens is het altijd mogelijk dat medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit onaangekondigde controles uit kunnen en zullen voeren.
Daarnaast is er in 2017 een start gemaakt met een risicoanalyse per voedselbank
in het kader van “Veilig werken voor en door vrijwilligers” volgens de Wet op de
Arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt door de eventuele risico’s in kaart te
brengen via een RIE ( Risico-Inventarisatie en Evaluatie ) en een plan te maken
om deze eventuele risico’s te verminderen. Voor vrijwilligers is het namelijk net
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zo belangrijk dat de arbeidsomstandigheden zo optimaal mogelijk zijn. Dit
project heeft ook in 2018 een vervolg gekregen maar is nog niet in zijn geheel
afgerond.

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 2018 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 in 2018 zijn gehouden hebben ook nu weer
een mooi bedrag opgeleverd. Door de welwillende medewerking van de
supermarkten Albert Heijn, Emté, Jumbo en Plus in de gemeenten Best, Oirschot,
Middelbeers en Son en Breugel heeft de voedselbank weer veel artikelen kunnen
kopen. Totaal is er vanuit deze acties in 2018 een bedrag van € 5.320,45
opgehaald. De totaalopbrengst vertoont ten opzichte van het voorgaande jaar
2017 weer een forse stijging van € 800,00. Voorwaar een uitstekend resultaat als
men weet dat steeds meer verenigingen, sportclubs en stichtingen een beroep
doen op de supermarkten om hun kas te spekken. Hierdoor komt de voedselbank
uiteraard minder vaak aan de beurt. 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.
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In het jaar 2018 heeft de voedselbank de vernieuwing van het plafond in de grote
uitdeelruimte tot een project gemaakt. Door twee financiële ondersteuningen van
Rabobank Het groene Woud Zuid en Ladies’ Circle 66 Son en Breugel kon dit
karwei gerealiseerd worden. Door goede externe contacten van een vrijwilliger
met een bedrijf dat nieuwe plafondplaten levert en de gratis schenking van een
aantal lichtarmaturen heeft een klein aantal vrijwilligers samen met het
“plafondbedrijf” het gehele plafond in een week tijd vernieuwd.
Hieronder volgt nu een korte bloemlezing van een aantal acties en activiteiten
welke in 2018 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. Ook de stroom overgebleven
Kerstpakketten vanuit allerlei bedrijven is zeer welkom bij de voedselbank.
Renewi Afvalstromen schenkt 100 kerstpakketten voor de cliënten van de
voedselbank.
In januari schenkt bouwbedrijf Hennie van Laarhoven de kerstgratificatie
2017 aan de voedselbank. Opbrengst € 450,00.
Het Heerbeeck College in Best organiseert rond Kerst 2017 een actie waarbij
de opbrengst ten bedrage van € 429,80 wordt geschonken aan de
voedselbank.
In februari geeft de voedselbank een presentatie aan de WMO Adviesraad
van Son en Breugel.
Op een mooie zaterdagmiddag in maart gaan een 30-tal kinderen van cliënten
naar het Vestzaktheater in Son en Breugel voor een leuke kindervoorstelling.
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.
De Sitel Group uit Best houdt binnen het bedrijf een inzameling
voedingsmiddelen welke door cliënten gebruikt kunnen worden rond Pasen.
De Plus supermarkten Erwin Kenter en Ton Henst in Best schenken
100 boodschappenpakketten met een waarde van € 50,00 aan de cliënten van
de voedselbank. Deze pakketten worden een op een uitgedeeld aan de
cliënten.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Ladies’ Circle 66 uit Son en Breugel organiseert een wijnverkoop waarbij
een opbrengst wordt gerealiseerd van € 1.000,00. Dit bedrag wordt
geschonken aan de voedselbank.
Tijdens een Paasactie welke gehouden wordt in de winkels van AH
Boterhoek Best en AH Son en Breugel worden 10 winkelwagentjes vol met
artikelen ingezameld. Al deze producten kunnen uitgedeeld worden rond
Pasen.
Op 20 april 2018 brengt de nieuwe burgemeester van Best Hans Ubachs een
kennismakingsbezoek aan de voedselbank. Tijdens dit bezoek wordt hij
bijgepraat over en rondgeleid door de voedselbank.
Computerclub Medical Systems te Best schenkt 36 pakketten goederen.
Diaconie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Eindhoven en Best houdt diverse
collectes bij verschillende gelegenheden. Totaalopbrengst € 1.105,00
Diaconie Protestantse Kerk Son en Breugel-St. Oedenrode collecteert in
totaal € 233,25 voor de voedselbank
In Best, Oirschot en de Beerzen houdt de Lionsgroep Best-Oirschot weer een
inzameling van DE-koffiepunten. Opbrengst voor de voedselbank; 796
pondspakken DE koffie.
De Rabobank Clubkas Campagne 2018 levert de voedselbank in juni het
mooie bedrag op van € 2.480,00.
Kinderopvangorganisatie Partou uit Best heeft een “actie voor de kinderen
van de voedselbank” gehouden. Ze hebben lege flessen in gezameld en
werkstukjes gemaakt welke weer verkocht werden. Opbrengst voor de
voedselbank € 407,85.
Rotaryclub Best-Oirschot organiseert ook in 2018 het zg. Rotakamp. Deze
vakantieweek wordt gehouden in het scoutinggebouw bij de Karpendonkse
plas in Eindhoven. Elf kinderen van cliënten beleven hier een fantastische
kampweek met vele activiteiten. Alles verzorgd door leden van de
Rotaryclub Best-Oirschot.
Florero Bloemen en Planten EN Bloemenshop Wilhelminaplein uit Best
schenken gedurende het gehele jaar 2018 bij diverse gelegenheden een
bloemetje of plantje aan de cliënten.
In augustus wordt door de firma Rubix b.v. uit Son en Breugel een pakket
van 150 prachtige handdoeken met opdruk geschonken.
De winkelactie gehouden bij AH in de Boterhoek te Best levert het mooie
aantal van 2614 lang houdbare artikelen op. De artikelen vertegenwoordigen
een winkelwaarde van € 2.200,00.
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-

-

-

-

-

-

In september is door een werkgroep weer de fantastische, jaarlijks
terugkerende, vrijwilligers dag voedselbank georganiseerd. Mede door
sponsoring van enkele bedrijven hebben alle vrijwilligers met partners
genoten van een fantastisch dagje uit naar het Vlasserij en Suikermuseum in
Klundert. Als afsluiting een heerlijk verzorgd warm en koud buffet met als
klap op de vuurpijl enkele heerlijke ijstaarten geschonken door IJssalon
Roma te Best.
In oktober 2018 brengen 28 kinderen met begeleiders een bezoek aan
dierentuin BestZOO te Best. Na afloop worden alle kinderen getrakteerd op
een pannenkoek en een ijsje. Dit dagje uit is mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van Ladies’ Circle 66 uit Son en Breugel.
In november 2018 wonen alle vrijwilligers een bijscholing voedselveiligheid
bij. Deze bijeenkomst wordt gegeven door de Houwers Groep.
Ook in november mogen we een donatie ontvangen van Caritas St. Petrus
Oirschot ten bedrage van € 500,00.
Eind november brengt wethouder Mevr. V.d. Rijt van Best een
kennismakingsbezoek aan de voedselbank. Zij is voor de gemeente Best
mede verantwoordelijk voor het armoedebeleid.
Caritas Best schenkt een donatie ten bedrage van € 250,00 voor
kinderactiviteiten.
St. Kringloopwinkel Handmelken verrast de voedselbank met de mededeling
dat zij behoren tot de 7 organisaties die in 2018 meedelen in de jaaropbrengst
van de Kringloopwinkel. Tijdens een gezellig samenzijn met de 7
organisaties wordt de voedselbank verblijd met een cheque twv € 1.500,00.
De voedselbank belooft dit geld te besteden aan een kinderactiviteit in 2019.
Vier klassen van het HIC ( Heerbeeck International College ) starten een
project met als titel; “How privileged am I” met als verwijzing naar het
Nederlands; “Hoe bevoorrecht ben ik” ten opzichte van de kinderen die niet
volledig mee kunnen doen in de maatschappij. Twee vrijwilligers van de
voedselbank geven een presentatie over hun werkzaamheden. Eindresultaat
waren 90 mooi versierde tassen gevuld met boodschappen voor de cliënten
van de voedselbank.
Omroep Brabant organiseert in de decembermaand weer een
inzamelingsactie voor een 10-tal geselecteerde lang houdbare
voedingsmiddelen. In nagenoeg alle plaatsen waar een voedselbank actief is
wordt de inzameling gehouden. Evenals in 2017 slaat deze actie ook dit jaar
bij het publiek aan. Voedselbank Best profiteert ten volle van deze actie.
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Begin december brengt ook Sinterklaas weer een bezoek aan de voedselbank.
Ongeveer 40 kinderen worden blij verrast met dit bezoek en de cadeautjes
die Sint en zijn Pieten bij zich hebben.
Voor het vijfde jaar op rij is voedselbank Best in het najaar van 2018
benaderd door de LINDA Foundation. Deze foundation schenkt wederom
een cadeaupakket met waardebonnen t.w.v. € 650,00 aan gezinnen die
hiervoor (door armoede) in aanmerking komen. Vijf gezinnen welke zijn
aangesloten of aangesloten 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.
In het najaar van 2018 wordt weer op initiatief van de stichting Harapan aan
alle cliënten 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.
In de week voor Kerst 2018 zijn in de gemeenten Best, Oirschot en Son en
Breugel weer een aantal organisaties actief geweest in het schenken van
kerstpakketten aan de cliënten van de voedselbank uit die plaatsen. In Best
heeft Caritas 10 cliënten kunnen verblijden met een cadeaubon. In Oirschot,
de Beerzen en Spoordonk heeft Caritas 18 inwoners die gebruik maken van
de voedselbank een pakket geschonken. Ook in Son en Breugel zijn 9
gezinnen verblijd met een kerstpakket door de gezamenlijke kerken.
In het kader van de wereldarmoededag hebben 3 vrijwilligers van de
voedselbank een toespraak mogen houden in de katholieke kerken van Best,
Oirschot en Middelbeers. De kerkgangers werden in de gelegenheid gesteld
enkele voedingsmiddelen van thuis mee te brengen. Hiervan werd gretig
gebruik gemaakt.
Op uitnodiging van Sophie van Genugten van Quatre Bras Best heeft dit
restaurant in de laatste week van 2018 een voortreffelijk 3-gangen menu
uitgeserveerd. Maar liefst meer dan 100 gasten (cliënten van de voedselbank)
hebben deelgenomen aan dit grandioze diner. Vrijwilligers van de
voedselbank en personeel van Quatre Bras hebben het diner uitgeserveerd.
Een grandioze geste van dit mooie restaurant.
Ook dit jaar worden er weer veel (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.
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Op de laatste vrijdag van het jaar zijn alle vrijwilligers en cliënten van de
voedselbank wederom verrast met een zak oliebollen. Dit fantastische
initiatief werd ons, net als in 2017, aangeboden door de golfclub Son en
Breugel.
Twee fantastische broers uit Son, Con en John Schoonderwoerd, hebben op
deze laatste vrijdag van het jaar 1200 oliebollen gebakken bij de
voedselbank. Deze activiteit is uiteraard weer erg op prijs gesteld door alle
cliënten en vrijwilligers.
Zoals reeds vele jaren gebruikelijk is wordt ook het jaar 2018 afgesloten met
een kerstfeest voor alle vrijwilligers, hun partners en genodigden. Tijdens
deze avond werd een geweldig warm en koud buffet geserveerd. Voor het
11de jaar op rij 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. jaarlijks 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 o.a. 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 1 tot en met 15 jaar. Over het
gehele jaar genomen zijn er door 20 dames in totaal bijna 75 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. Ook ontvangen alle jarige kinderen in de
leeftijd van 1 tot en met 18 jaar een verjaardag box van de Stichting Jarige Job.
Hierin zitten alle artikelen om een leuk verjaardagsfeestje te organiseren.
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 jarige dames ontvangen een gratis bloemetje geschonken door Bloemenshop
Wilhelminaplein Best.
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De cadeaus worden verkregen uit de geschonken kerstpakketten.
Hierdoor hebben ongeveer 250 jarigen een leuke attentie en zelfontworpen kaart
ontvangen met hun verjaardag.

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, waaronder Pitou
Best, 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, arbo, afstemming van
toetsingscriteria etc.
De landelijke organisatie (eind 2018 zijn hierbij 169 voedselbanken aangesloten)
is verdeeld in 10 regio’s, die op hun beurt weer verdeeld zijn in ‘clusters’ van
lokale voedselbanken.
Landelijk deelden we in 2018 met 11.700 vrijwilligers één of meer keer per week
voedsel uit aan ongeveer 140.000 Nederlanders vanuit deze 169 lokale
voedselbanken.
St. Voedselbank Best e.o. maakt deel uit van het ‘Cluster Eindhoven’ samen met
de lokale voedselbanken van Eindhoven zelf, Veldhoven, Aalst-Waalre, Bladel,
Bergeijk, Valkenswaard, Geldrop-Mierlo, Nuenen en Deurne.
Dit cluster maakt op zijn beurt weer deel uit van de ‘regio Brabant-Zeeland’ met
in Tilburg een groot distributiecentrum.
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De onderlinge samenwerking verloopt voortreffelijk en werkt vooral op het
gebied van logistiek zeer kostenbesparend.
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 2018

-

-

Debet
Exploitatiekosten
Organisatie
Autokosten
Cliënten
Bankkosten
Verzekeringen
Materiaalkosten
Telefoonkosten
Personeelskosten
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Voordelig saldo

€ 17.974,14
€ 8.541,23
€ 5.772,55
€ 7.758,89
€
140,15
€ 2.684,48
€
216,38
€
471,34
€ 1.736.69
€ 1.045,26
€
465,34
€
296,78

Totaal

€ 47.103,23

Credit
Schenkingen
Subsidies
Statiegeldbonnenacties
Rente
Vrienden van de Voedselbank
Kleding “De Smalle Beurs”

€ 18.751,98
€ 17.789,00
€ 5.320,45
€
53,15
€ 2.431,00
€ 2.757,65

Totaal

€ 47.103,23

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 post exploitatiekosten vertoont een normaal beeld met de post
huurpenningen. De extra onkostenpost hierin is de plafondvernieuwing.
In autokosten zijn ondergebracht de vaste en variabele kosten zoals
verzekering, belasting, diesel en normaal jaarlijks onderhoud.
Organisatie dekt o.a. de kosten bijdrage aan Brabant-Zeeland, aankoop
diepvriezers, vrijwilligersuitje en de kosten rondom de Kerstviering.
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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 drukwerk behelst alle kosten welke gemaakt worden voor
foldermateriaal, interne documenten, jaar- en andere verslagen.
Het bedrag aan schenkingen vertoont over 2018 een stijging t.o.v. 2017. Er
zijn extra donaties ontvangen voor een groot project (vernieuwing plafond
uitdeelruimte).
Het bedrag aan subsidies vormt het fundament voor het betalen van de
exploitatiekosten en een groot gedeelte van de vaste en variabele autokosten.

Donaties in 2018
Structureel:
Albert Heijn Boterhoek Best
Albert Heijn Wilhelminaplein Best
Albert Heijn Oirschot
Albert Heijn Son en Breugel
Aqua Drolics Best
Bakker Paul Best
BestZOO Dierenpark Best
De Bever Fruithandel Sint-Oedenrode
Bonduelle Conserven Eindhoven Acht
Bouwbedrijf Hennie van Laarhoven
Bouwmans Aardbeienhandel Oirschot
Chocolaterie De Dames Oirschot en Son en Breugel
Drukkerij Hensen Oirschot
Eierhandel Dré de Bresser Best
Emté Supermarkt Son en Breugel
Etos Drogisterij Best
Food Service Tomaten Smulders Oirschot
Fruithandel Jan Reuvers Best
Groentekweker Jonkers Spoordonk
Intertoys Best
Ladys’ Circle 66 Son en Breugel
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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
Raps Benelux, kruiden en specerijen Best
Renewi Afvalstromen Eindhoven
Restaurant Quatre Bras Best
Roma IJssalon Best
Rotaryclub Best-Oirschot
Rosval Production en Development bv Best
Supermarkt Jumbo Driessen Middelbeers
Supermarkt Jumbo Oirschot
Supermarkt Jumbo Son en Breugel
HTB Accountants & Adviseurs 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, mei 2019.
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