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Jaarverslag 2019 
Voorwoord 

 

Het schrijven van dit voorwoord voor ons jaarverslag 2019 gebeurt in de periode 

waarin in 2020 de coronacrisis in alle hevigheid toeslaat. Dit heeft nogal wat 

gevolgen voor onze voedselbank. Maar daar kom ik in mijn voorwoord voor 

2020 natuurlijk op terug. 

Nu het jaar 2019. 

Ik wil dit jaar typeren als het jaar van de veranderingen en wel veranderingen 

inzake de volgende onderwerpen. 

Allereerst de mutaties in ons vrijwilligersbestand.  

Nadat ik vorig jaar al melding maakte van het naderende afscheid van Jos van 

Slingerland wil ik toch nog even aanstippen dat we van hem afscheid genomen 

hebben tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari 2019. Ik heb hem -en 

ook zijn vrouw Toos- alle lof toegezwaaid voor de vele activiteiten die hij voor 

onze voedselbank vanaf april 2005 heeft verricht. Een mooi boek over Best was 

het cadeau waar Jos zeer mee vereerd was. 

 

We hebben dit jaar echter ook door overlijden afscheid moeten nemen van twee 

zeer gewaardeerde vrijwilligers te weten Wim Hoogland op 21 maart 2019 en 

Jacob Kant op 19 juli 2019. 

Wim was sinds april 2006 vrijwilliger en Jacob vanaf augustus 2009. Beide heren 

waren zeer betrokken vrijwilligers en worden mede door hun specifieke 

werkzaamheden node gemist. Wij zijn hen veel dank verschuldigd. De 

respectievelijke echtgenotes en kinderen wensen we veel sterkte. 

Gelukkig hebben we 2 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en wel Jos van 

Gent in februari 2019 en Geppy Brand in december 2019. Vanaf deze plaats van 

harte welkom en veel succes. 

Een andere verandering is de wijziging in het systeem van uitdeling.  

We zijn nl in februari 2019 overgestapt naar de zgn. winkelformule. Na via 

bezoeken info te hebben ingewonnen bij andere voedselbanken die  

al met dit systeem werkten alsmede informatie vanuit de Voedselbanken 

Nederland besloten we om bij wijze van proef te starten met de nieuwe manier 

van pakketsamenstelling en verstrekking. Was het eerst dat wij  

alle pakketten met voor elke client zo goed als dezelfde artikelen samenstelden,  
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nu wordt aan de cliënten de mogelijkheid geboden om bepaalde keuzes uit de 

aangeboden artikelen te maken. Ze worden begeleid door een vrijwilliger/ster en 

mogen dan afhankelijk van de gezinsgrootte één of meerdere artikelen van 

dezelfde soort kiezen. Uit evaluatie bij de vrijwilligers/sters en cliënten is 

gebleken dat dit systeem positief is ontvangen en hebben dan ook besloten dit in 

het 2de kwartaal van 2019 definitief in te voeren. We hopen in 2020 de uitstraling 

van een winkel verder te kunnen uitbouwen. 

 

Ook een aanvulling of eigenlijk een nieuwigheid is de samenwerking met  

de St. Eddie uit Oirschot. Zij verzorgen samen met de voedselbank activiteiten 

voor kinderen van cliënten van de voedselbank zoals bioscoopbezoek en een 

bezoek aan Toverland. 

 

Tevens is er op het gebied van leveranciers een uitbreiding geweest. We hebben 

contacten gelegd met de leiding van het distributiecentrum van de Aldi in Best. 

Door gemaakte afspraken halen wij meerdere malen per week vele artikelen op in 

de categorie groente/fruit en zuivel alsmede droge kruidenierswaren. 

 

Je ziet; het is een jaar geweest waarin we nu eens geen investeringen hebben 

verricht aan gebouw en of inventaris maar waar toch het een en ander heeft plaats 

gevonden die meer dan de moeite van het vermelden waard zijn. 

 

Rest mij nog om, zoals alle jaren, onze medewerkers/sters heel erg te bedanken 

voor hun inzet het afgelopen jaar. Ik hoop dat we in de toekomst op dezelfde 

wijze een beroep kunnen blijven doen op hun bereidheid onze voedselbank te 

ondersteunen. 

En natuurlijk ook mede namens het bestuur een dankwoord aan onze 

ondersteuners op financieel gebied maar zeker ook in natura zoals producten en 

diensten. Mede dankzij hen hebben we als Voedselbank Best een goed financieel 

fundament en voorraadbeheer. 

Aan de beide Jannen ( van Loenhout voor tekst en lay-out ) en van de Kerkhof 

 ( drukwerk en foto’s ) wederom een dankjewel voor het samenstellen van dit 

jaarverslag. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Frans van Rosendaal 

Voorzitter St. Voedselbank Best e.o. 
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Algemeen 
 

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

staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naast het bestuur heeft de 

stichting ook een Raad van Advies. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

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 voorzitter KBO Brabant 

Drs. Y. ( Yvo ) Kortmann, voormalig burgemeester gemeente Best 

Dhr. R. ( Remco ) Kuipéri, directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant 

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 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. 

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

http://www.voedselbankbest.nl/
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30 vrijwilligers/sters uitgevoerd. Gemiddeld zijn er elke vrijdag tijdens de 

"uitdeel-dag" ruim 20 mensen actief bezig op de werkvloer. 

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, lezingen op scholen in het kader van de armoede, 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. 

 

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).  

 

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. 
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Per 1 januari 2019 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: € 135,00 

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 € 90,00 per persoon ongeacht de leeftijd. Dit bedrag heeft betrekking op 

de persoon zelf. 

 

Voorbeelden: 

Alleenstaande  € 135,00   2 ouders met 2 kinderen  € 135,00 

+ 1 x € 90,00   €   90,00 =    + 4 x € 90,00          € 360,00 = 

     € 225,00              € 495,00 

 

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. 

 

 Het jaar 2019 kenmerkt zich door een forse stijging van het aantal huishoudens. 

Aan het begin van het jaar werden er 62 gezinnen wekelijks voorzien van een 

voedselpakket. Aan het einde van het jaar kregen 84 huishoudens een pakket 

ieder week ( een stijging van ruim 35% ). Ook is dat terug te vinden in het aantal 

“monden” binnen deze gezinnen. Van 186 in 2018 naar 260 in 2019 ( plus 40% ). 

Een verklaring hiervoor kan in ieder geval zijn dat de voedselbanken in zijn 

algemeenheid zich steeds vaker trachten te profileren. Dit project wordt ook wel 

genoemd; Onder de radar ! Het bestaan en de toegankelijkheid van de 

voedselbanken wordt steeds meer onder het voetlicht gebracht. Ook was in 2019 

weer een toename te zien van de statushouders binnen ons verzorgingsgebied. 
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Ook voor 2019 geldt dat de doelgroep nauwelijks wijzigt. Het gros van de 

cliënten heeft geen werk en ontvangt een uitkering vanuit de gemeente of een 

andere uitkeringsinstantie. 

Ook personen die in een schuldhulpverleningstraject zitten of onder bewind 

voering zijn gesteld worden geholpen door de voedselbank. Wat wel opvalt, is 

dat naar verhouding deze groep mensen ook in 2019 nog steeds iets groter wordt. 

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.  

 

 Was het in 2018 nog zo dat de uitschrijvingen de inschrijvingen overtroffen 

geldt dit niet meer voor 2019. Gedurende het gehele jaar zijn er 56 nieuwe 

cliënten ingeschreven. Het aantal werkelijk aanmeldingen ligt wel hoger. Er 

melden zich nl. ook potentiële cliënten die afgewezen worden na een 

intakegesprek omdat ze niet voldoen aan de toelatingscriteria. Uiteraard wordt er 

ook altijd wel geluisterd naar het verhaal achter de aanmelding en wordt niet 

zondermeer afgewezen op alleen de “kille” cijfers. 

 

Van de 56 gehonoreerde aanmeldingen zijn er binnen het jaar 2019 ook weer 14 

uitgeschreven (25%) omdat zij maar kortstondig hulp nodig hadden. 

Een totaal van 34 huishoudens hebben wij in 2019 uit kunnen schrijven bij de 

voedselbank. Dat is beduidend minder dan in 2018 toen het totaal nog 47 

gezinnen betrof. Hiermee is ook een kentering gekomen in het meer uit- dan 

inschrijven van nieuwe cliënten. Van 2015 t/m 2018 overtroffen de 

uitschrijvingen nog de inschrijvingen. 

 

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. 
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- 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. Cliënt dient zich na deze 

periode weer opnieuw aan te melden en dat blijft vaak achterwege. 

 

De huishoudens waren eind 2019 als volgt samengesteld:  

- 23 alleenstaanden    = 27 % 

- 31 één-ouder gezinnen met kinderen = 37 % 

-   3 (echt)paar zonder kinderen  =   4 % 

- 27 tweeoudergezinnen met kinderen = 32 % 

 

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

24 gezinnen waarbij de oudertaak wordt verzorgd door de moeder. Bij 

5 gezinnen wordt de oudertaak ingevuld door enkel de vader. In 2 gevallen neemt 

de oma de taak van verzorger op zich. 

 

Binnen de 58 gezinnen met kinderen leven in totaal 144 kinderen. Dat komt 

gemiddeld neer op ongeveer 2,5 kind per gezin.  

Het gemiddeld aantal personen per entiteit staat voor eind 2019, net als eind 

2018, op 3. 

Dit aantal ligt iets boven het landelijk gemiddelde binnen alle voedselbanken     

(= 2,7 %). 

Van de 144 kinderen hebben 110 kinderen de leeftijd van 18 jaar nog niet 

bereikt. Van deze 110 kinderen gaan er 74 kinderen nog naar het lager onderwijs 

of zijn nog niet schoolgerechtigd. 

 

Zoals reeds eerder aangegeven komen de cliënten uit één van de 3 aangesloten 

gemeenten. Een onderverdeling hierin per eind 2019 is als volgt te maken; 

50 gezinnen wonen in Best            =60 % 

22 gezinnen wonen in Oirschot/ Oost- West-Middelbeers- Spoordonk   =26 % 

12 gezinnen wonen in Son en Breugel          =14 % 

 

Van het totale cliëntenbestand komen 31 cliënten oorspronkelijk niet uit 

Nederland. Dit komt neer op 37 %. De inschrijving van de zgn. statushouders 

heeft voor voedselbank Best in 2019 wederom 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 
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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 2019 uitgeschreven cliënten was de gemiddelde duur dat zij geholpen 

zijn met een wekelijks voedselpakket minder dan 6 maanden (50 % van het totaal 

in 2019 uitgeschreven aantal cliënten). 

Voor 5 van de gezinnen was de hulp van de voedselbank langer dan 6 maanden 

maar korter dan 1 jaar nodig. De hulp voor 4 van de in 2019 uitgeschreven 

cliënten betrof een periode van tussen de 1 en 2 jaar. Vier cliënten zijn tussen de 

2 en 3 jaar geholpen. Dit betekent dat 88 % 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. 
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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. 

 
 

 

Aantal “monden” binnen de grafiek is per einde jaar geteld 
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De St. Voedselbank Best e.o. heeft ook in 2019 nauw samengewerkt met vele 

andere instanties zoals Maatschappelijk Werk Lumens, het Vluchtelingenwerk 

Best-Oirschot, de LEV Groep (voorheen Welzijn Best-Oirschot), de Sociale 

Dienst van de Gemeente Best, Kempen Plus ( voorheen 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 2019 heeft het frequent bezoeken aan de voedselbank van de 

medewerkers van Lumens een gunstig effect op de onderlinge contacten tussen 

cliënt voedselbank/vrijwilliger voedselbank en medewerker Lumens. 

Een “storende” factor in deze contacten is soms wel de maatregel welke is 

opgelegd vanuit de wet-AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ).   

Hierdoor blijft gegevensuitwisseling ( ook onder stringente voorwaarden ) voor 

de voedselbank, maar vooral ten behoeve van de cliënt, een moeilijk verhaal. 
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Activiteiten 

 

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

voedsel om wekelijks een gevarieerd en verantwoord voedselpakket te kunnen 

verstrekken. 

 

Het motto van de voedselbank is immers:  

De voedselbank doet iets tegen armoede en verspilling. 

 

Voor het jaar 2019 stonden geen bouwkundige of op inventaris gerichte 

werkzaamheden op het program. 

 

De belangrijkste wijziging in uitdeling richting cliënt hebben we doorgevoerd per 

1 februari 2019. Tot voor die datum was het gebruikelijk een nagenoeg volledig 

voedselpakket klaar te hebben staan voor de cliënt al gelang naar de 

gezinssamenstelling. Er was toen weinig keuzevrijheid in producten voor de 

cliënt. 

Per 1 februari zijn we overgestapt op de zgn. winkelformule. Dat betekent dat 

voor wat betreft de lang- en kort houdbare producten de cliënt zijn eigen keuze 

kan maken per productgroep. Dus de cliënt vult als het ware zijn eigen 

boodschappentas. Het enige onderscheid dat nu nog gemaakt wordt is de 

hoeveelheid per gekozen product in verhouding tot de gezinssamenstelling. 

Hierdoor neemt de cliënt geen onnodige producten meer mee naar huis die hij/zij 

anders zelf niet gekozen zou hebben. In de uitgifte van de diepvriesproducten 

zoals brood en vlees alsmede in fruit en groenten is geen wijziging doorgevoerd. 

 

Een grote en directe bron van inkomsten vormen jaarlijks de 

statiegeldbonnenacties. Door de welwillende medewerking van de supermarkten 

Albert Heijn, Coop, 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 2019 een bedrag van € 5.125,60 opgehaald. De 

totaalopbrengst is nagenoeg gelijk aan 2018. 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 
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profiteert. Alle lof voor de medewerking welke de St. Voedselbank Best e.o. van 

deze supermarkten in ons verzorgingsgebied heeft mogen ondervinden. 

 

Hieronder volgt nu een korte bloemlezing van een aantal acties en activiteiten 

welke in 2019 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 meer dan 100 kerstpakketten voor de cliënten 

van de voedselbank. 

- Van der Lande Industries uit Veghel doneert een groot aantal kerstpakketten. 

- Het bedrijf Medical Systems Philips Best verrast de voedselbank met in 

totaal 412 kerstpakketten voor onze cliënten. Onze medewerkers wisten wel 

raad met dit geschenk. Alles werd uitgepakt, gesorteerd en opgeslagen. De 

weken en maanden daarna zijn de pakketten voor de cliënten gevuld met 

deze mooie producten. 

- Met de financiële ondersteuning van een gulle gever uit Son en Breugel 

wordt in het Vestzaktheater in deze plaats een toneelstuk opgevoerd door 

toneelgroep Maan over Reinaert de Vos voor kinderen van onze cliënten van 

- 4 tot 12 jaar. Bij terugkomst staat er een heerlijk zakje frietjes met een snack 

voor hen allen klaar geschonken door cafetaria “De Smickel” uit Breugel. 

- Drie grote rolcontainers gevuld met shampoo en oliën vallen ons ten deel. In 

de daaropvolgende maanden wordt er door de cliënten gretig gebruik van 

gemaakt. Tevens kunnen er honderden kannetjes gevuld worden met grote 

zakken waspoeder welke wordt geschonken aan de voedselbank. 

- Op initiatief van en met persoonlijke ondersteuning van de dames van de 

Ladies Circle uit Son en Breugel is er op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari 

2019 een zeer goed geslaagde winkelactie gehouden bij A.H. Son en 

Breugel. Maar liefst 1930 artikelen konden we aan de voorraad toevoegen. 

- In de carnavalsweek van 2 tm 10 maart krijgen de kinderen van al onze 

cliënten bij McDonalds een Happy Meal en de gezinsleden een dinerbon. 

- Alle non food geschenken welke in de ontvangen kerstpakketten zaten 

worden in maart verloot onder alle aanwezige cliënten.  

- Van Chocodroom te Best zijn 20 grote pakketten toiletpapier ontvangen. 

- Mars Veghel schenkt via Ferry van Rosendaal voor een bedrag ad € 600,00 

pakketten toiletpapier.  
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- De kinderen van basisschool “De Kiezel” uit Best schenken de voedselbank 

een waarde cheque ad € 255,00 bijeen verkregen uit een schoolactie. 

- In maart 2019 ontvalt ons onze rasechte moppentapper en vrijwilliger Wim 

Hoogland. In de leeftijd van 79 jaar overlijdt hij. 

- In april 2019 hebben de kinderen van basisschool de Sonnewijzer uit Son en 

Breugel ter gelegenheid van de Paasviering in inzamelingsactie gehouden. 

Maar liefst 18 volle bananendozen met meld, macaroni, hagelslag, 

blikgroenten en beschuit zijn opgehaald. 

- Op zaterdag 4 mei 2019 zijn 55 kinderen van cliënten van de voedselbank 

samen met 12 begeleiders van de voedselbank en 4 dames van Eigentijdserf 

uit Westelbeers een dagje naar attractie Toverland in Sevenum geweest. Het 

was fantastisch; met een dubbeldeks bus voor de reis, attracties voor alle 

leeftijden, een lunchpakketje voor de middag en een frietje met een snack 

vlak voor de terugreis. Genoten heeft iedereen! Zeker een woord van dank 

aan de mensen die gezorgd hebben voor de financiële ondersteuning t.w. 

Kringloopwinkel Handmelken Best, St. Eigentijdserf Westelbeers St. Eddie 

uit Oirschot en een persoonlijke donatie als wens van een overleden dierbare 

vrijwilliger. 

- Op vrijdag 10 mei 2019 brengen er 3 wethouders van de gemeente Best een 

werkbezoek aan de voedselbank. Zij krijgen tekst en uitleg over het reilen en 

zeilen van de voedselbank en zijn zeer geïnteresseerd. 

- Op vrijdag 31 mei volgen de burgemeester, 2 wethouders en de 

gemeentesecretaris van de gemeente Oirschot voor een werkbezoek aan de 

voedselbank. 

- Vanuit een wens uit de wensboom van Rotary Club Best-Oirschot gaan de 

vrijwilligers van de voedselbank op dinsdag 28 mei 2019 voor een dagje uit 

naar de accommodatie “Buutvrij voor de hele pot”. Het wordt een hele 

gezellige dag met fietstocht en een barbecue ter afsluiting. Een hartelijk dank 

is op zijn plaats voor Rotary Club Best-Oirschot. 

- Ook deze lente wordt de voedselbank weer overladen met een bloemenpracht 

van de bloemenwinkel Florero te Best. Dank je wel Ingrid. 

- Met de financiële ondersteuning van Stichting Eddie uit Oirschot  gaan op 

woensdag 17 juli 2019 10 kinderen naar de jeugdfilm Huisdiergeheimen 2 en 

45 kinderen naar de film Lion King. Wederom een genietmiddag voor de 

kinderen 

- Op vrijdag 19 juli 2019 moeten wij door overlijden afscheid nemen van onze 

dierbare vrijwilliger Jacob Kant. De laatste tijd geplaagd door een 
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herseninfarct werd het steeds moeilijker functioneren voor Jacob. In hem 

verliezen wij een geweldig mens. 

- Zaterdagmiddag 27 juli 2019 staat een grote groep vrijwilligers van de 

voedselbank klaar bij A.H. Son en Breugel om de nog aanwezige 

winkelvoorraad leeg te halen voordat een forse verbouwing de ruimte 

omtovert in een gloednieuwe winkel.  

- In totaal 87 kratten met levensmiddelen worden opgehaald. 

- Zoals te doen gebruikelijk staat dan ineens onverwachts een medewerker van 

Houwers Groep op de stoep om een onaangekondigde controle  uit te voeren 

namens NVWA. Vrijdag 9 augustus 2019 was het zo ver en met spanning 

werd uitgekeken naar de uitslag hoe het zou zijn met deze 

voedselveiligheidscontrole. We behaalden maar liefst 98 van de 100 punten 

die je maximaal kunt halen. Dus voor het komende jaar zeker weer voedsel 

veiligheid proof !!! 

- In plaats van het jaarlijks te houden Rotary-meidenkamp  zijn op woensdag 

14 augustus 2019 een aantal meiden met begeleiders voedselbank en Rotary 

een dagje naar de Efteling geweest. Zeker ook de moeite waard. 

- Rotary Club Best-Oirschot en Lyons Club Best-Oirschot organiseren op 

vrijdag 20 september 2019 een golfdag ten bate van de voedselbank te Best. 

Onder een stralend zonnetje waren al vroeg veel leden en genodigden van 

beide aanwezig. Na de prijsuitreiking van het golftournooi reikten beide 

presidenten van de clubs een mooie cheque ten bedrage van € 3.800,00 uit 

aan Frans van Rosendaal (voorzitter) en Jan van Loenhout (penningmeester) 

onze voedselbank. Grote dank en waardering richting organisatie en 

deelnemers van deze mooie golfdag voor dit geslaagd evenement. 

- Supermarkt Coop in Breugel organiseert eind september 2019 een 

winkelactie ten behoeve van de voedselbank. 48 kratten gevuld met ongeveer 

1200 lang houdbare producten. Winkelwaarde € 1.100,00.  

- Makito Western Europe, leverancier van promotieartikelen, schenkt een 

aantal dozen met niet verkochte artikelen die bijzonder geschikt zijn voor de 

kinderen van verschillende leeftijden. 

- In oktober 2019 vindt weer de jaarlijkse actie Rabobank Club Support plaats. 

Via het uitbrengen van je stem kun je een bijdrage leveren aan het uit te 

keren bedrag aan een vereniging, stichting of sportclub. Dit jaar mag de 

voedselbank zich verheugen met een cheque t.w.v. € 2.740,00. 

- Aan voedselbankcliënten uit Oirschot, de Beerzen en een gedeelte van Best 

werd op 17 november 2019 in de Koetstuin bij het parochiecentrum te 

Oirschot een lunch aangeboden. Lunch en inzamelingsactie werden 
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gehouden door R.K. Parochie Odulphus van Brabant. De parochie gaf 

hiermee gehoor aan de oproep van Paus Franciscus om stil te staan bij de 

Werelddag van de armen. 

- Op woensdag 20 november 2019 brengt Sinterklaas met 2 Pieten een bezoek 

aan de voedselbank. Een waar kinderfeest mede door de fantastische bijdrage 

van Nationaal Fonds Kinderhulp in de vorm van de schenking van een groot 

aantal kindercadeaus. 

- Het bedrijf Vitamine & Zo schenkt vanaf heden wekelijks de overgebleven 

fruitpakketten voor bedrijven aan de voedselbank. 

- In december 2019 wordt weer een start gemaakt met het verzamelen in een 

aantal supermarkten binnen ons verzorgingsgebied van DE-koffie 

waardepunten. In de loop van 2020 zal van de opbrengst weer een groot 

aantal pakken koffie worden geleverd. 

- Op 3 december 2019 brengen 125 kinderen van de Mavo Heerbeeck college 

een bezoek aan de voedselbank. Mia van Rosendaal en Wil Maréchal geven 

uitleg over de voedselbank vanuit het project “Voeding en de voedselbank” . 

- Op 20 december 2019 wordt het jaar weer afgesloten met onze vaste 

kerstviering voor de vrijwilligers, partners en genodigden. Onder het genot 

van een hapje ( jaarlijks voortreffelijk verzorgd door de fa. Raps uit Best met 

een warm en koud buffet ) en een drankje wordt het weer een hele gezellige 

avond in kerstsfeer. 

 

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 90 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. 

http://www.voedselbankbest.nl/
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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. 

 

De cadeaus worden verkregen uit de geschonken kerstpakketten. 

Hierdoor hebben ongeveer 260 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 

en Maxim’s 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 2019 zijn hierbij 170 voedselbanken aangesloten) 

is verdeeld in 10 regio’s, die op hun beurt weer verdeeld zijn in ‘clusters’ van 

lokale voedselbanken. 

Landelijk deelden we in 2019 met 12.000 vrijwilligers één of meer keer per week 

voedsel uit aan ongeveer 151.000 Nederlanders ( in 35.000 huishoudens ) vanuit 

http://www.voedselbankennederland.nl/
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deze 170 lokale voedselbanken. Er waren 515 uitgiftepunten waaruit werd 

verdeeld. 

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. 

De onderlinge samenwerking verloopt voortreffelijk en werkt vooral op het 

gebied van logistiek zeer kostenbesparend. 

 

Financieel overzicht 

 

Verlies- en Winstrekening 2019 

 

Debet Credit 

Exploitatiekosten € 14.078,24 Schenkingen € 24.167,60 

Organisatie €   6.463,24 Subsidies € 17.834,40 

Autokosten  €   5.512,20 Statiegeldbonnenacties €   5.125,60 

Cliënten  €   6.465,91 Rente €          5,81 

Bankkosten €      141,74 Vrienden van de Voedselbank €   3.061,00 

Verzekeringen €   2.568,88 Kleding “De Smalle Beurs” €   2.557,50 

Materiaalkosten €        71,20   

Telefoonkosten €      338,94   

Personeelskosten €   1.834,34   

Drukwerk €   1.151,10   

Kantoorbenodigdheden €      434,18   

Voordelig saldo € 13.691,94 
  

Totaal € 52.751,91 Totaal € 52.751,91 

 

- 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. 

- In autokosten zijn ondergebracht de vaste en variabele kosten zoals 

verzekering, belasting, diesel en normaal jaarlijks onderhoud. 
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- Organisatie dekt o.a. de kosten bijdrage aan Brabant-Zeeland, 

vrijwilligersuitje en de kosten rondom Sinterklaasviering en de Kerstviering. 

Tevens aanschaf van benodigde inventaris. 

- 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 subsidies vormt het fundament voor het betalen van de 

exploitatiekosten en een groot gedeelte van de vaste en variabele autokosten. 

- Het bedrag aan schenkingen overtreft de stoutste verwachtingen. Het betreft 

vaker terugkerende donaties maar ook zeer vele incidentele giften van 

particulieren en bedrijven binnen ons verzorgingsgebied. 

- Het ontvangen bedrag onder “Vrienden van de voedselbank” is een vast 

baken voor jaarlijkse inkomsten geschonken door mensen die de 

voedselbank structureel en per periode ( maand-kwartaal-jaar ) een warm 

hart toedragen. 

- Uit de opbrengst van de kledingwinkel “De Smalle Beurs” wordt de huur van 

deze specifieke ruimte betaald en hetgeen er jaarlijks overblijft komt ten 

goede aan extra kinderactiviteiten. 

 

 

Donaties in 2019 

 

Structureel: 

Albert Heijn Boterhoek Best 

Albert Heijn Wilhelminaplein Best 

Albert Heijn Oirschot 

Albert Heijn Son en Breugel 

Aldi Distributiecentrum Best  

Bakker Paul Best 

Best ZOO Dierenpark Best 

Bloemenshop Best 

Bonduelle Conserven Eindhoven Acht 

Bouwbedrijf Hennie van Laarhoven 

Bouwmans Aardbeienhandel Oirschot 

Chocolaterie De Dames Oirschot en Son en Breugel 
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Coop Supermarkt Son en Breugel 

De Beersche Hoeve Oostelbeers  

De Bever Fruithandel Sint-Oedenrode 

De Groenteboer Oirschot 

De Soepkom Son en Breugel 

De Tuinen van Best 

Dré de Bresser eierhandel Best 

Drukkerij Hensen Oirschot 

Etos Drogisterij Best 

Fluke Europe BV Son 

Food Service Tomaten Smulders Oirschot 

Fruit op je Werk Best 

Fruithandel Jan Reuvers Best 

Groentekweker Jonkers Spoordonk 

Intertoys Best 

Kakelhoeve Oirschot 

Ladys’ Circle 66 Son en Breugel 

Latijnhouwers eierhandel Best 

Lekkerland Groothandel Son en Breugel 

Lions Club Best-Oirschot 

Lions Club Son en Breugel 

Maas Automaten Son en Breugel 

Makito Western Europe BV Best 

Makro Best 

Maxim’s Fashion Plus Best 

Mc Donalds Best 

Pitou Tweede kans merkkleding Best 

Plus Supermarkt Ton Henst Best 

Plus Supermarkt Erwin Kenter Best 

Plus Supermarkt Marcel Verhoeven Son en Breugel 

Raps Benelux, kruiden en specerijen Best 

Renewi Afvalstromen Eindhoven 

Roma IJssalon Best 

Rotaryclub Best-Oirschot 

St. Eddie Kinderactiviteiten Oirschot 

Studio Topixx Webmaster Best 

Supermarkt Jumbo Driessen Middelbeers 

Supermarkt Jumbo Oirschot 
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Supermarkt Jumbo Son en Breugel 

HTB Accountants & Adviseurs Best 

Van de Sande Aardbeien Oirschot 

Van der Lande Industries Veghel 

Van Gerven Asperges Oirschot 

Voedselbos 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, juni 2020. 

 


