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Jaarverslag 2020
Voorwoord
Wat een bizar jaar hebben we achter de rug.
Nadat begin van het jaar berichten in de kranten verschenen over een virus in
China was het niet te verwachten dat het zo’n geweldige impact zou hebben voor
het jaar 2020.
Het aantal cliënten was in 2019 en begin 2020 vrij stabiel gebleven en de
verwachting was dat dit in 2020 niet echt zou oplopen en we dus op dezelfde
voet zouden kunnen doorgaan als het jaar daar voor. Maar toen in maart door het
kabinet allerlei maatregelen werden afgekondigd en toen ook door de
Voedselbanken Nederland richtlijnen omtrent het omgaan met de
coronamaatregelen werden verstrekt, hebben wij ter bescherming van onze
vrijwilligers/sters maar ook ter bescherming van onze cliënten de wijze van
verstrekking van de voedselpakketten aangepast. Voortaan kon enkel cliënt na
cliënt naar binnen om het door onze vrijwilligers/sters klaar gemaakte pakket in
de uitdeelruimte in ontvangst te nemen. De cliënten werden bij de ingang
gewezen op de 1,5 meter afstand en vanaf toen was het dragen van mondkapjes
en het wassen van handen verplicht. Ondanks de economische teruggang door
deze pandemie liep in deze periode het aantal cliënten niet echt op.
Toen door het kabinet de maatregelen wat versoepeld werden hebben wij weer de
wijze van uitdelen gehanteerd zoals we die in 2019 (zgn. winkelformule)
ingevoerd hadden. De resterende maanden van 2020 hebben we zo goed
mogelijk gehandeld overeenkomstig de richtlijnen en ik ben dan ook echt blij dat
we geen besmettingen of andere problemen hebben ondervonden. Enkele
vrijwilligers/sters hebben hun werkzaamheden al of niet tijdelijk gestaakt maar
dankzij ieders inzet hebben we al met al onze voedselbank heel goed draaiende
kunnen houden.
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Het bestuur is alle vrijwilligers/sters dan ook zeer veel dank verschuldigd voor de
wijze waarop zij dit bizar jaar hebben gewerkt.
Ook is het bestuur veel dank verschuldigd aan de talloze burgers en organisaties
die het afgelopen jaar zowel financieel als met goederen de voedselbank
gesteund hebben, waarbij ik zeker de colleges van de drie gemeenten met name
wil noemen.
Ik hoop van harte dat het jaar 2021 voor een ommekeer zal zorgen en dat we zo
spoedig mogelijk weer terug keren naar het leven van voor de coronaperikelen.

Best, 30 maart 2021
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 en
distributiecentra 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. 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. Vanaf dat jaar voorziet voedselbank
Best dan ook in de behoefte van de cliënt uit Oirschot e.o. en Son en Breugel.
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Het bestuur bestaat momenteel uit:
Voorzitter:
Frans van Rosendaal
Penningmeester:
Jan van Loenhout
Secretaris:
Alice Merkx
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.
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Alle activiteiten van de Voedselbank Best e.o. worden door ruim 30 vrijwilligers
en vrijwilligsters uitgevoerd. Gemiddeld zijn er elke vrijdag tijdens de "uitdeeldag" ongeveer 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.
Alvorens ons te verdiepen in de cijfers en activiteiten over 2020 volgt hieronder
een relaas over de manier waarop Voedselbank Best e.o. is omgegaan met de
Covid-19 pandemie tot het eind van het jaar 2020:

Een bijzonder jaar wordt 2020 door de Covid-19 pandemie
Vanaf maart 2020 worstelt Nederland met de coronapandemie. En niet alleen
Nederland maar de hele wereld is in de ban van Covid19.
Begin 2020 bereikten ons de eerste signalen over een virus dat misschien wel
velen van ons in de greep zou kunnen houden. Eerst nog was het een ver van
mijn bed show. Maar voor het eerste kwartaal van 2020 voorbij was wisten wij
wel beter. Iedereen begon zich af te vragen; waar gaat dit naar toe ?
De ene na de andere maatregel denderde over ons heen.

Vitaal belang
Ook bij de voedselbank zou er veel gaan veranderen! Kunnen wij nog open
blijven ? En zo ja, onder welke voorwaarden en hoe gaan we dan onze cliënten
helpen aan een wekelijks voedselpakket ? Al vrij snel werd duidelijk dat naast
het blijven functioneren van de zorg en hulpdiensten ook de voedselvoorziening
wordt aangemerkt als sector van vitaal belang. Dit betekent dat wij open konden
blijven voor onze cliënten. Diverse vergaderingen en overlegmomenten werden
gewijd aan het maken van een draaiboek Covid19. Heel veel steun ondervonden
de 172 aangesloten voedselbanken van Voedselbanken Nederland, de landelijke
vereniging.
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Vrijwilligerscorps
In maart 2020 werd allereerst intern bij de voedselbank in Best gekeken naar het
vrijwilligerscorps. Een aantal van onze vrijwilligers is de 70 jaar reeds
gepasseerd en valt daardoor onder de risicogroep zoals die dan wordt aangeduid.
Met een groep van rond de 20 mensen konden we de taken verdelen om de
organisatie draaiende te houden. Er werden afspraken gemaakt over hygiëne
binnen en buiten het gebouw, de manier waarop we de cliënten binnen zouden
laten en hoe de “loopstromen” zouden worden om de gezinnen hun
boodschappentassen te laten vullen. Allerlei materialen om de hygiëne te
waarborgen werden aangeschaft. Vooral in de eerste maanden ondervonden we
vooral veel hobbels bij het bestellen van de zo begeerde hygiëne-artikelen.
Buiten werden lijnen op de straat getekend om de anderhalve meter afstand van
elkaar te kunnen handhaven. Waar we zo trots op waren, het gezellig ontvangen
van toen 75 huishoudens uit Best, Oirschot e.o. en Son en Breugel die
boodschappen deden in een ongedwongen sfeer, kon ineens niet meer. Het kopje
koffie of thee werd afgeschaft, het gezellige babbeltje werd achterwege gelaten
en de cliënt moest zo snel mogelijk het gebouw weer verlaten.

Mondkapjes
Eén voor één mag vanaf die tijd één persoon per huishouden naar binnen met
inachtneming van de anderhalve meter. Een mondkapje dragen is verplicht vanaf
het moment dat men aansluit in de rij tot het moment dat men weer naar buiten
gaat. Ook alle vrijwilligers die aan het werk zijn houden zich aan de
mondkapjesplicht en de anderhalve meter afstand van elkaar en de cliënt.

Voorraden
Een bijkomend probleem in de maanden die volgen zijn het op peil houden van
de voorraden goederen om een volwaardig voedselpakket te kunnen blijven
maken. De supermarkten wijzigen hun beleid ten aanzien van de verkoop van
hun artikelen. Steeds meer producten welke de houdbaarheidsdatum naderen
worden met korting aangeboden en verkocht. Uiteraard een terechte beredenering
vanuit de supermarkten maar dit betekent dat er voor de voedselbanken wel
minder overblijft om op te halen bij de 11 supermarkten binnen ons
verzorgingsgebied.
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Angst en beven
Iedere persconferentie welke namens het kabinet wordt gehouden wordt toch
enigszins met angst en beven bekeken. Welke maatregelen worden er nu
aangekondigd; wordt het strenger of kan er versoepeld worden ? Moeten we
alsnog sluiten of kunnen we open blijven ?
Week na week kunnen we open blijven. Vele aanpassingen worden er gedaan om
dit te bereiken.

Warm hart
En dan ontstaat er in Nederland en toch zeker ook binnen ons verzorgingsgebied
Best, Oirschot e.o. en Son en Breugel een soort saamhorigheidsgevoel dat ons als
vrijwilligers diep raakt. Van alle kanten wordt er hulp aangeboden in de vorm
van ingezamelde artikelen door particulieren, inzamelingsacties op scholen,
inzameling van artikelen en collectes in kerken maar zeker ook donaties in geld
door particulieren en bedrijven.
Wij kunnen door de pandemie geen boodschappenacties meer houden in de
supermarkten maar de statiegeldbonnenacties stellen ons in de gelegenheid nog
vele lang houdbare artikelen bij te kopen in de desbetreffende supermarkten.
Heel veel dank zijn wij dan ook verschuldigd aan gemeentebesturen,
particulieren, bedrijven en instellingen die ons het afgelopen jaar een warm hart
hebben toegedragen.
Inmiddels zijn we aanbeland in 2021 en we beseffen dat we nog zeker niet van
corona verlost zijn. Het opstarten van de vaccinaties geeft ons enig perspectief
maar we zijn er nog lang niet.
Iedere vrijdag opnieuw prijzen wij ons, als vrijwilligerscorps voedselbank Best,
gelukkig dat wij weer open kunnen om inmiddels ruim 80 huishoudens een
verantwoord voedselpakket mee te kunnen geven.

Verwachting voor 2021
Wij zijn ons er terdege van bewust dat het aantal cliënten in 2021 zeker nog fors
zal stijgen. Zodra het kabinet besluit stapsgewijs een einde te maken aan de
financiële steunmaatregelen van bedrijven zullen lang niet alle bedrijven het
redden om hun bedrijf zonder ondersteuning voort te zetten. We vrezen dat er
dan alsnog een groot aantal mensen een beroep zullen doen op de voedselbank.
Met volle belangstelling wordt het proces van vaccinaties gevolgd en we hopen
met zijn allen dat we hierdoor in de loop van 2021 weer terug kunnen naar een
“normaal” leven zonder de coronapandemie.
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Cliënten
Mogelijke kandidaat-cliënten melden zich aan bij de voedselbank te Best in de
Sportlaan (telefonisch of persoonlijk) dan wel worden ze door derden aangemeld.
Aanmelding bij Bestwijzer was helaas dit jaar door alle extra maatregelen rond
corona niet mogelijk. Ook het spreekuur dat normaliter iedere maand wordt
gehouden is afgelast. Er vindt altijd een persoonlijk intakegesprek plaats met de
kandidaat-cliënt(en) zelf in de Sportlaan . Voedselbank Best heeft er van 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 kandidaatcliënt 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.
Per 1 januari 2020 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 de meeste vaste lasten zoals hypotheek, huur, energie, water,
telefoon, persoonlijke verzorging en verzekeringen zijn betaald. Ook structurele
aflossing van schulden wordt als last beschouwd.
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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 € 95,00 per persoon ongeacht de leeftijd. Dit bedrag heeft betrekking op
de persoon zelf ( kleine positieve bijstelling t.o.v. 2019 )
Voorbeelden:
Alleenstaande € 135,00
+ 1 x € 95,00 € 95,00 =
€ 230,00

2 ouders met 2 kinderen € 135,00
+ 4 x € 95,00
€ 380,00 =
€ 515,00

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.
In tegenstelling tot alle verhalen rond corona laat zich binnen onze voedselbank
nog geen beeld zien van een toenemend aantal cliënten aan het eind van het jaar.
Zeker door de financiële ondersteuningsmaatregelen van het kabinet wordt met
name de werkeloosheid binnen ons land voor zich uit geschoven dan wel
ingeperkt. Ongetwijfeld zullen we dit in 2021 wel gaan merken zodra deze steun
wordt afgebouwd.
Aan het begin van het jaar werden er 84 gezinnen wekelijks voorzien van een
voedselpakket. Aan het einde van het jaar kregen 79 huishoudens een pakket
ieder week ( een daling van ruim 6% ). Op het aantal “monden” had dit nagenoeg
geen effect. Van 260 in 2019 naar 258 in 2020.
Ook in dit jaar hebben de plaatselijke voedselbanken zich weer verdiept in het
bereiken van de “onzichtbare” cliënt. Dit project wordt ook wel genoemd; Onder
de radar ! Het bestaan en de toegankelijkheid van de voedselbanken wordt steeds
meer onder het voetlicht gebracht. Wat wel opvalt is dat er met name in 2020
weer een toename te zien is van de statushouders binnen ons verzorgingsgebied.
Een echte oorzaak is hiervoor niet te vinden.
Ook voor 2020 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.

9

Ook personen die in een schuldhulpverleningstraject zitten of onder bewind
voering zijn gesteld worden geholpen door de voedselbank. Wat zich in 2019
aftekende zet ook dit jaar nog door. Het aantal cliënten dat wordt geholpen door
een bewindvoerder neemt nog steeds toe. De contacten met
bewindvoerderskantoren zijn dan ook zeer frequent te noemen. De wachttijd om
toegelaten te worden tot het schuldsaneringstraject bij de gemeentelijke
kredietbank neemt wel iets af maar daar tegenover staat nu het ingewikkelde en
daardoor iets langere traject voor het aanvragen van een beschikking bij de
rechtbank. Dit verloopt door corona allemaal digitaal. Daardoor blijft met name
dit type cliënt iets langer bij de voedselbank dan wenselijk zou zijn.
Over 2020 zien we weer een groter aantal cliënten dat wordt uitgeschreven ten
opzichte van het aantal dat is ingeschreven. Gedurende het gehele jaar zijn er 51
nieuwe cliënten ingeschreven. Het aantal werkelijk aanmeldingen ligt wel hoger.
Er melden zich nl. ook potentiële cliënten die afgewezen worden na een
intakegesprek of al tijdens het voorbereidend gesprek 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. Ook kan het zo zijn dat het cijfermateriaal ( het rationele onderdeel ) niet
leidend is maar de zeer kortstondig gevraagde hulp om gemeente of
uitkeringsinstantie de gelegenheid te geven de uitkering op te starten.
Van de 51 gehonoreerde aanmeldingen zijn er binnen het jaar 2020 ook weer 22
uitgeschreven (43%) omdat zij maar kortstondig hulp nodig hadden. Een
voorbeeld dus van het hierboven beschrevene over het opstarten van een
uitkering.
Een totaal van 56 huishoudens hebben wij in 2020 uit kunnen schrijven bij de
voedselbank. Dat is fors meer dan in 2019 toen het totaal nog 34 gezinnen betrof.
Hiermee is ook de kentering waarbij de uitschrijvingen de inschrijvingen
overtreffen weer terug. Van 2015 t/m 2018 overtroffen de uitschrijvingen ook 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.
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-

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. Cliënt dient zich na deze
periode weer opnieuw aan te melden en dat blijft vaak achterwege.

De huishoudens waren eind 2020 als volgt samengesteld:
-

17 alleenstaanden
30 één-ouder gezinnen met kinderen
4 (echt)paar zonder kinderen
28 tweeoudergezinnen met kinderen

= 22 %
= 38 %
= 5%
= 35 %

Ten opzichte van 2019 zien we een lichte verschuiving naar tweeoudergezinnen
met kinderen en wat minder alleenstaanden.
Vermeldenswaardig is ook dat het bij de één-oudergezinnen met kinderen gaat
om 26 gezinnen waarbij de oudertaak wordt verzorgd door de moeder. Bij
2 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 147 kinderen. Dat komt
gemiddeld neer op ongeveer 2,5 kind per gezin.
Het gemiddeld aantal personen per huishouden staat voor eind 2020 op 3,2. Eind
2019 was dit nog 3,0.
Dit aantal ligt ruim boven het landelijk gemiddelde binnen alle voedselbanken
(= 2,7 %).
Van de 147 kinderen hebben 105 kinderen de leeftijd van 18 jaar nog niet
bereikt. Van deze 105 kinderen gaan er 68 kinderen nog naar het lager onderwijs
of zijn nog niet schoolgerechtigd. De aantallen vermeld in dit blok wijken
nauwelijks af van de aantallen uit 2019.
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Zoals reeds eerder aangegeven komen de cliënten uit één van de 3 aangesloten
gemeenten. Een onderverdeling hierin per eind 2020 is als volgt te maken;
52 gezinnen wonen in Best
=66 %
19 gezinnen wonen in Oirschot/ Oost- West-Middelbeers/ Spoordonk =24 %
8 gezinnen wonen in Son en Breugel
=10 %
Wat opvalt is dat het aantal ingeschreven cliënten uit Best verhoudingsgewijs
toeneemt ten opzichte van het aantal cliënten uit met name Son en Breugel. Het
cliëntenaantal uit Son en Breugel daalt gemiddeld sterk ( was altijd ongeveer
25% van het totaal aantal huishoudens ). Een verklaring hiervoor is moeilijk te
geven. Wel trachten wij samen met het CMD ( Centrum Maatschappelijke
Deelname ) in Son en Breugel de daarvoor in aanmerking komende mensen beter
te bereiken. Voor wat betreft Oirschot, de Beerzen en Spoordonk blijft het
percentage gelijk aan voorgaande jaren ( ongeveer 25% van het totaal aantal
huishoudens ).
Van het totale cliëntenbestand komen 33 cliënten oorspronkelijk niet uit
Nederland. Dit komt neer op 42 %. De inschrijving van de zgn. statushouders
stijgt al voor het vierde opeenvolgende jaar. De verhouding tussen autochtoon en
allochtoon kruipt steeds meer naar elkaar toe. Oorzaak van deze stijging van 5%
ten opzichte van 2019 zou kunnen zijn 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 28 in 2020 uitgeschreven cliënten was de gemiddelde duur dat zij geholpen
zijn met een wekelijks voedselpakket 6 maanden of korter ( exact 50 % van het
totaal in 2020 uitgeschreven aantal cliënten).
Voor 14 van de gezinnen was de hulp van de voedselbank langer dan 6 maanden
maar korter dan 1 jaar nodig ( 25% van het totaal uitgeschreven cliënten ). De
hulp voor 7 van de in 2020 uitgeschreven 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 ( in totaal 51 gezinnen ) binnen de termijn welke
globaal aangehouden wordt voor maximale voedselbankhulp (36 maanden) weer
“op eigen benen “ staan.
Voor 5 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 2020 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.
Vanzelfsprekend heeft de Covid-19 pandemie er wel voor gezorgd dat nagenoeg
alle contacten een digitaal karakter hadden. Persoonlijke overlegvormen waren
helaas veelal niet mogelijk.
Tevens is er regulier contact met de verantwoordelijke wethouders van de
3 gemeenten Best, Oirschot e.o. en Son en Breugel.
Een absoluut positief effect van deze contacten is het besluit geweest van de drie
gemeenten om in 2020 een éénmalige bijzondere subsidie te verstrekken voor de
aankoop van lang houdbare producten. Het gratis mogen ontvangen van deze
producten van de supermarkten is in 2020 gestagneerd door een strakker
inkoopbeleid en het toebedelen van forse kortingen in de winkels aan het
winkelend publiek. Hierdoor kon de voedselbank niet meer voldoen aan de aan
onszelf opgelegde wens ( en onszelf opgelegde eis ) om wekelijks een
volwaardig voedselpakket samen te stellen.
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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.
Evenals in 2019 stonden er voor 2020 geen bouwkundige of op inventaris
gerichte werkzaamheden op het program.
De wijziging van uitgifte via de in 2019 opgestarte winkelformule hebben wij in
2020 niet altijd kunnen handhaven. Uit het eerder beschreven relaas over de
Covid-19 pandemie heeft u kunnen lezen dat de gezondheid van cliënt en
vrijwilliger zeer belangrijk is en boven alles staat. Toch hebben wij alles in het
werk gesteld om wekelijks de pakketten te kunnen overhandigen. En dat is
voorwaar gedurende het gehele jaar 2020 gelukt.
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 2020 een bedrag van € 6.450,29 opgehaald. De
totaalopbrengst ligt 26% boven het totaal van 2019. 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 in ons verzorgingsgebied heeft mogen
ondervinden.

Zeker ook zal de hoogte van het bedrag te danken zijn aan het begrip van het
winkelend publiek dat wij als voedselbank door de coronaproblemen niet de
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gelegenheid hebben gehad onze boodschappenacties in de winkels te kunnen
houden. Hierdoor was het niet mogelijk om fysiek in de supermarkten aanwezig
te zijn.
Hieronder volgt nu een korte bloemlezing van een aantal acties en activiteiten
welke in 2020 zijn georganiseerd. Uiteraard is het vermeldenswaardig en
begripvol dat er in 2020 veel minder ( neven ) activiteiten zijn geweest dan
gebruikelijk. Ook hiervoor is de terughoudendheid welke betracht moest worden
om gezond te blijven een hoofdreden. De activiteiten welke hebben
plaatsgevonden zijn vaak met maar ook vooral door stichtingen, verenigingen,
scholen en particulieren georganiseerd:
-

-

-

-

-

-

Aan het begin van ieder jaar dus ook nu bij de start van 2020 ontvangen wij
zowel van bedrijven als van particulieren weer veel kerstpakketten.
Particulieren schenken de pakketten door naar de voedselbank en van
bedrijven ontvangen we vaak de overgebleven pakketten.
Nu carnaval dit jaar ook wordt afgelast schenkt de carnavalsfederatie Best
een duizendtal koeken aan de cliënten van de voedselbank.
Varkenshouderij Van Vechel uit Middelbeers schenkt de voedselbank twee
varkens voor de slacht. Slager Jos Beerens jr. uit Best is bereid voor een
“zacht” prijsje de varkens te slachten. 120 kg vers varkensvlees valt ten deel
aan de cliënten van de voedselbank.
De opbrengst DE-koffie waardepuntenactie van eind 2019 is bekend. Met
veel trots overhandigt president Arnold Dijkstra namens Lions Club BestOirschot het fantastische aantal van 1.500 pakken DE-koffie ( goed voor
60.000 bakjes koffie ).
Medewerkers van de molen “De Volharding” uit Best kloppen aan bij de
voedselbank. Het mooie aantal van 150 zakken meel wordt overhandigd voor
onze cliënten.
Op de laatste vrijdag van maart 2020 meldt zich de coördinator van Actie
Werkgroep Bouw Parochie en Avondmaalparochie ( AWBP & A ) de heer
Henk van Eijk bij de voedselbank. Al vele jaren brengt de voedselbank al het
oud papier naar deze organisatie. Om onze voedselbank te steunen in deze
moeilijke tijd van coronacrisis had de heer van Eijk een waarde cheque onder
zijn arm van € 1.500,00. Een fantastische ondersteuning in de aankoop van
lang houdbare producten.
In de loop van maart 2020 ontvangen wij via St. Harapan een grote
hoeveelheid pakken rijst. Een donateur van de actie “pakken rijst voor West-
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-

-

-

-

-

Timor” schenkt het geld aan Harapan maar hoeft de rijst niet maar schenkt
deze door naar de voedselbank.
Eind maart meldt Jos van der Heijden van St. Harapan zich nog een keer bij
de voedselbank. Met vreugde vertelt hij dat hij het mooie aantal van 750
pakken rijst aan de voedselbank mag schenken. Uit naam van de PIOstichting in Tilburg mag hij deze pakken rijst aan de voedselbank doneren.
De rijst kan wegens de coronacrisis nu niet naar West Timor en zodoende
ontvangt St. Harapan het geld en de voedselbank de rijst.
In maart en april 2020 is weer de jaarlijkse PLUS-pakketten actie gehouden
bij de PLUS supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter in Best. Een totaal
van 90 boodschappenpakketten ter waarde van € 50,00 vallen ons en onze
cliënten ten deel.
Met name de eerste maanden van de coronacrisis ondervinden steeds meer
sportverenigingen het ongemak van deze pandemie. Zij moeten de deuren
van hun kantines sluiten en blijven zitten met voorraden eten en drinken.
Hetzelfde geldt voor bedrijfskantines. Velen van hen hebben toen aan de
voedselbank gedacht en schenken hun overtollige voorraden aan de
voedselbank. De voedselbankcliënt is hier uiteraard zeer blij mee.
Halverwege april 2020 ontvangen alle vrijwilligers en cliënten van de
voedselbank namens de drie burgemeesters uit ons verzorgingsgebied ( Best,
Oirschot en Son en Breugel ) een zakje chocolade paaseitjes. Hiermee willen
de gemeentebesturen ons en onze cliënten een hart onder de riem steken en
spreken zij de wens uit goed voor elkaar te zorgen.
Onder het motto “ Koop lokaal, besteed in Best!” ontvangen in mei 2020 alle
cliënten van de voedselbank uit Best een cadeaubon van het college B&W
Best welke verzilverd kan worden bij de deelnemende lokale winkeliers in
Best.
Ook in mei 2020 ontvangen alle vrijwilligers van onze voedselbank van het
team Food en Agri Rabobank Oost Brabant een mooi bloemboeket. Met dit
mooie gebaar spreken zij hun dank en waardering uit voor de inzet voor
anderen. Het stimuleert ons alleen maar meer om wekelijks te zorgen voor
een volwaardig voedselpakket voor hen die het zo hard nodig hebben.
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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. Dit keer iets later dan wij vermoedden was het zo ver. Met
spanning werd weer uitgekeken naar de uitslag hoe het zou zijn met deze
voedselveiligheidscontrole. We behaalden maar liefst 96 van de 100 punten
die je maximaal kunt halen. Dus voor het komende jaar zeker weer voedsel
veiligheid proof !!!
In de week van 24 tm 30 augustus 2020 is er een inzamelingsactie gehouden
voor de voedselbanken bij ongeveer 400 AH supermarkten in heel het land.
Voor Best is deze actie gehouden in 2 AH winkels in Best, 1 in Oirschot en 1
in Son en Breugel. Onder het motto “Op een lege maag kun je niet leren”
waren producten uitgekozen met het doel de schoolgaande kinderen een goed
ontbijt te laten nuttigen. Een aantal uren per dag is de kraam bemenst
geweest door vrijwilligers van de voedselbank ondersteund door de
geweldige hulp van mensen die de voedselbank een warm hart toedragen en
leden van de Lions Club uit Son en Breugel. De opbrengst was formidabel:
202 volle bananendozen, ruim 4.800 producten met een winkelwaarde van
€ 6.200,00. Een moeilijk uit te voeren actie door alle corona maatregelen
maar met ieders hulp, medewerking en begrip een grandioos resultaat.
In oktober 2020 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. Ook hier heeft
corona zijn weerslag op het verloop van de actie. Niet zozeer in het verloop
van de stemperiode maar wel moet de altijd feestelijke uitreiking van de
cheques achterwege blijven. Al vele jaren mag onze voedselbank dankbaar
zijn met het feit dat wij in de hoogste regionen van de uitslag mogen
eindigen. Dit jaar mag de voedselbank zich verheugen met een cheque t.w.v.
€ 2.178,38.
In november laat Ladies’ Circle 66 uit Son en Breugel zich gelden door het
organiseren van een Sinterklaasactie. Met als doel een bijdrage te leveren aan
een mooi Sinterklaas evenement voor de kinderen van de cliënten van de
voedselbank hebben zij het voor elkaar gekregen 1.175 chocoladeletters te
verkopen. Met de netto-opbrengst van deze verkoop was het voor hen
mogelijk 50 jute zakken te vullen met speelgoed en ander lekkers.
Ook dit jaar hebben wij weer 5 gezinnen tegen de feestdagen mogen
verrassen met een cadeaubox van de LINDA Foundation.
Ook in dit “coronajaar” willen wij tot het uiterste gaan om op een veilige
maar toch leuke manier het Sinterklaasfeest te vieren voor een aantal
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kinderen in de leeftijd-groep van 0 tm 10 jaar. Er wordt gekozen voor een
drive-thru waarbij alle kinderen één voor één bij Sinterklaas en een zwarte
Piet langs gaan voor het ontvangen van een mooi speelgoedpakket. Bij de
ingang worden alle kinderen opgewacht door een ballonnenman die voor hen
een mooie gekleurde beestjesballon in elkaar draait. Hulde ook voor
Nationaal Fonds Kinderhulp voor hun bijdrage in het verstrekken van de
cadeautjes.
Met de kerstperiode in zicht brengt Rotary Club Best-Oirschot de blijde
boodschap dat zij voor iedere voedselbankcliënt een haantje of rollade in hun
voedselpakket schenken. Natuurlijk wordt dit gebaar zeer gewaardeerd.
Lions Club Best-Oirschot wil uiteraard ook graag hun steentje bijdragen en
schenkt de voedselbank 85 overheerlijke kerststollen met amandelspijs voor
de komende feestdagen.
Hartverwarmend is het wanneer wij op donderdag 24 december Nynke en
Sannah aan zien komen wandelen bij de voedselbank. Door armbandjes te
maken en deze te verkopen aan familie, vrienden en bekenden hebben zij het
mooie bedrag van € 160,00 opgehaald. Hiermee hebben zij een mooie
boodschappenmand gemaakt gevuld met heerlijke producten plus een
enveloppe met daarin het resterend bedrag van € 130,00. Geweldig toch om
dit de jeugd te zien doen voor onze cliënt.
De Ronde Tafel 193 uit Best schenkt 3.300 stuks fruit waarmee voor alle
cliënten een heerlijke fruitschaal gemaakt kan worden. Naast alle haantjes,
kerststollen, rollades en kerstpakketten een gezonde toevoeging die zeer
gewaardeerd wordt.
Natuurlijk sluiten wij ieder jaar zo graag dit onderdeel af met het vermelden
van een impressie over ons jaarlijks kerstfeest voor vrijwilligers, partners en
overige genodigden. Maar helaas door de Covid-19 pandemie hebben wij
moeten besluiten het dit jaar een keer over te slaan. Hopelijk volgend jaar
weer.

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).
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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.
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 veelal 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 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.
Helaas heeft ook op deze activiteit corona een negatieve inslag. Het grootste
gedeelte van het jaar is het niet mogelijk geweest deze nevenactiviteit aan de
cliënt aan te bieden.
Kleding welke niet meer gebruikt wordt door de voedselbank wordt verzameld
en periodiek geschonken aan een project in Roemenië.
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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 2020 zijn hierbij 172 voedselbanken aangesloten)
is verdeeld in 10 regio’s, die op hun beurt weer verdeeld zijn in ‘clusters’ van
lokale voedselbanken.
Landelijk deelden we in 2020 met 13.000 vrijwilligers één of meer keer per week
voedsel uit aan ongeveer 160.500 Nederlanders ( in 37.300 huishoudens ) vanuit
deze 172 lokale voedselbanken. Er waren bijna 500 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.
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Financieel overzicht
Verlies- en Winstrekening 2020

-

-

-

-

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

€ 15.893,82
€ 4.066,14
€ 7.911,94
€ 7.463,95
€
142,84
€ 2.352,76
€
305,87
€
488,62
€ 2.264,54
€ 1.022,20
€
663,97
€ 32.269,49

Totaal

€ 74.846,14

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

€ 42.087,62
€ 20.739,03
€ 6.450,29
€
5,40
€ 3.656,00
€ 1.907,80

Totaal

€ 74.846,14

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. Eind van het jaar is er een eerste aanzet gegeven voor
extra inkoop van lang houdbare producten om de volwaardigheid van het
pakket in stand te houden. Dit zal zich nog meer laten duiden in 2021.
De post exploitatiekosten vertoont een normaal beeld met de post
huurpenningen. De inflatiecorrectie op de huur en een paar kleine extra
kosten geven een iets verhogend beeld.
In autokosten zijn ondergebracht de vaste en variabele kosten zoals
verzekering, belasting, diesel en normaal jaarlijks onderhoud. Ten opzichte
van 2019 is er wel een forse éénmalige verhoging door extra kosten in
onderhoud koelbus, liftinstallatie en koeling.
Organisatie dekt o.a. de kosten bijdrage aan Brabant-Zeeland. De totale
kostenpost is beduidend minder dan in 2019. Oorzaak hiervoor is mede het
achterwege blijven van het organiseren van ( buiten ) activiteiten door
corona.
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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 subsidies vormt het fundament voor het betalen van de
exploitatiekosten en een groot gedeelte van de vaste en variabele autokosten.
Hierin is ook al gedeeltelijk verwerkt de toegekende éénmalige subsidies van
de drie gemeenten binnen ons verzorgingsgebied voor aankopen van lang
houdbare producten en als extra ondersteuning tijdens coronatijd.
Voor 2020 zien we een explosieve stijging van het bedrag aan schenkingen.
Door de Covid-19 pandemie is de betrokkenheid van particulier en bedrijf
met het wel en wee van de voedselbank zo enorm groot geworden dat wij dat
terug zien in een stijging van bijna € 18.000,00 aan donaties ( + 74% ). Het
betreft vaker terugkerende donaties maar ook zeer vele incidentele giften van
particulieren, bedrijven en instellingen 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. Ook hier zien wij een stijging als gevolg het corona-effect.
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. Uiteraard zijn hier minder inkomsten
gegenereerd door sluiting als gevolg van corona.
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Donaties in 2020
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
Coop Supermarkt Son en Breugel
De Beersche Hoeve Oostelbeers
De Groenteboer Oirschot
De Soepkom Son en Breugel
Dré de Bresser eierhandel Best
Driessen Autogroep Eindhoven/ Oirschot
Drukkerij Hensen Oirschot
Etos Drogisterij Best
Food Service Tomaten Smulders Oirschot
Fruit op je Werk Best
Groentekweker Jonkers Spoordonk
Intertoys Best
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
Mc Donalds Best
Panasonic Electric Works
Pitou Tweede kans merkkleding Best
Plus Supermarkt Ton Henst Best

24

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
Stef koerier levensmiddelen Eindhoven
St. Eddie Kinderactiviteiten Oirschot
Studio Topixx Webmaster Best
Supermarkt Jumbo Driessen Middelbeers
Supermarkt Jumbo Oirschot
Supermarkt Jumbo Son en Breugel
Tuinen van Best
HTB Accountants & Adviseurs Best
Van de Sande Aardbeien Oirschot
Van Gerven Asperges Oirschot
Voedselbos Oirschot
Vorstenbosch Women te Best
Vrienden van de Voedselbank
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. Vooral gedurende de lange periode Covid-19
heeft de voedselbank mogen ontdekken dat velen ons een warm hart toedragen
door ontzettend vele en mooie donaties in geld en middelen.
Best, maart 2021.
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