Jaarverslag 2021

Stichting Voedselbank Best e.o,
Voorzitter Salderes 6, 5682 ER Best
bezoekadres: Sportlaan 10, 5683 CS Best
email: info@voedselbankbest.nl
telefoon: 06-19741325
website: www.voedselbankbest.nl

bankrelatie: NL24RABOOI07087332
KvK: 17179811
ANB! nr. belastingdienst: 79855

1

Voorwoord

Voor veel bedrijven, instellingen, organisaties en zeker ook voor alle voedselbanken
in Nederland zal 2021 de geschiedenisboeken ingaan als een jaar dat gekenmerkt
wordt door de perikelen rond corona.
Begin 2020 worden wij voor het eerst geconfronteerd met de coronacrisis.
Het is voor iedereen zoeken naar het juiste model om zoveel mogelijk
werkzaamheden door te kunnen laten gaan.
Wij, als voedselbank Best e.o., zijn trots te kunnen melden dat wij ook in 2021 iedere
week opnieuw onze deuren hebben kunnen openen om onze cliënten te voorzien van
een volwaardig voedselpakket.
Natuurlijk hebben wij dat niet kunnen doen op de voor ons zo gebruikelijke en
ongedwongen wijze. Een praatje, een kopje koffie of thee en de contactmomenten die
we zo gewoon waren in de voorgaande jaren. Helaas was dat niet mogelijk.
Nu was het de meest verantwoorde manier om de cliënten één voor één binnen te laten
waarbij alle hygiënemaatregelen in acht werden genomen. Boodschappen in
ontvangst nemen en zo snel mogelijk weer naar buiten.
Door het jaar heen is ons gebleken dat vrijwilligers en cliënten in staat zijn geweest
om in te spelen op de zeer wisselende omstandigheden.
Met recht mogen wij daar zeer trots op zijn.
Richting einde 2021 hebben Mia van Rosendaal (oprichtster van onze voedselbank)
en Frans van Rosendaal (voorzitter) te kennen gegeven hun werkzaamheden per einde
december 2021 te willen beëindigen.
Na bijna 18 jaar zich met volle overgave te hebben ingezet voor de voedselbank kun
je met recht en rede zeggen dat zij dit moment ten zeker hebben verdiend.
Bestuur en vrijwilligers zijn hen heel veel dank verschuldigd en het is dan ook met
veel vreugde te kunnen melden dat zij beiden zijn benoemd tot erelid van onze
stichting 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 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.
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.
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.
In het laatste kwartaal van 2021 heeft Peter van der Kruis de bestuursfunctie van Mia
van Rosendaal overgenomen.
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).
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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:
Drs. Y. ( Yvo ) Kortmann:
Dhr. R. ( Remco ) Kuipéri:
Drs. J. ( Jan ) van Lieverloo:
Drs. T. ( Ton ) van Veen:

voormalig-wethouder, thans voorzitter KBO Brabant
voormalig burgemeester gemeente Best
directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant
pastor in de parochie Sint Odulphus van Brabant
CFO Jumbo Supermarkten

Cliënten
Het jaar 2021 heeft laten zien dat externe factoren niet altijd van invloed hoeven te
zijn om de cliënt-ontwikkelingen. Terwijl er toch vanaf het voorjaar 2020 een
coronapandemie zich voordoet in de wereld zien wij bij de voedselbank per saldo een
daling van het aantal huishoudens.
Deze conclusies zijn duidelijk zichtbaar in de hieronder aangegeven grafieken. Op
zich is deze conclusie best wel verklaarbaar; redelijk kort na de eerste ontwikkelingen
in corona is de politiek gestart met het verstrekken van financiële ondersteuning aan
bedrijven. Hierdoor kon het gros van het personeel in dienst worden gehouden. Alleen
het personeel dat direct afhankelijk was van de negatieve gevolgen van corona zoals
horeca, tentoonstellingsbouw, zzp-ers en aanverwante beroepen ondervond de
nadelige gevolgen meteen in hun portemonnee.
Mede hierdoor is het verklaarbaar dat er wel een forse stijging van het aantal
huishoudens bij de voedselbank was te zien in grote steden zoals Amsterdam, Den
Haag en Rotterdam. Daar tref je getalswijze ook de meeste horeca aan. Dit is veel
minder zwaarwegend in de dorpen.
Wel is het zo dat wij voor de komende jaren alsnog een stijging verwachten in het
aantal cliënten. Het stopzetten van de financiële ondersteuning kan hiervoor een reden
zijn. Ook de stijging van de ziektekostenpremie, energiekosten en inflatie hebben een
negatieve invloed op het oplopen van het aantal cliënten.
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De grafieken hieronder vertellen het verhaal zoals voedselbank Best e.o. het jaar 2021
heeft ervaren;
Aantal huishoudens dat per einde jaar gebruik
maakt van de
Stichting Voedselbank Best e.o
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Inschrijvingen en uitschrijvingen per huishouden per
jaar
Groen inschrijvingen - Rood uitschrijvingen
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Activiteiten

Ieder jaar organiseert Voedselbank Best voor haar cliënten activiteiten welke losstaan
van de voedselverstrekking. Corona is in 2021 een behoorlijke sta in de weg geweest
voor het organiseren van dergelijke festiviteiten voor met name de kinderen. Alleen
tijdens de periodes dat de pandemie enigszins in de kiem gesmoord was is het ons,
vaak met financiële ondersteuning van externen, gelukt om “de krenten in de pap” te
benutten en een vrolijke noot geven aan met name het leven van de kinderen van de
voedselbankcliënten.
Een korte bloemlezing volgt hierna:
•

In februari 2021 ontvangen 74 kinderen van 36 gezinnen van St. Eddie een
mooi gezelschapsspel. Deze stichting is ontstaan uit de bewustwording dat
plezier en geluk niet altijd vanzelfsprekend zijn. Het richt zich op kinderen uit
de regio, waarvan de ouders op, onder of net boven het sociaal minimum leven.

•

Het bedrijf “Fruit op je werk” schenkt kistjes heerlijk fruit aan cliënten van
onze voedselbank. Fruit is gezond, geeft een positief gevoel en is een
laagdrempelig instrument om mensen te stimuleren om bewuster te leven. Het
is de intentie van het bedrijf om deze fantastische geste in de toekomst ieder
kwartaal te herhalen.

•

Kinderen van Korein BSO locaties uit Best bezochten in mei 2021 de
voedselbank. De kinderen namen voor alle cliënten een leuk cadeautje mee.
Tevens waren en levensmiddelen ingezameld. Ook de vrijwilligers waren niet
vergeten. Voor ieder van hen was er een bloemetje en chocolade.

•

“Beter een goede buur dan een verre vriend”. Onder dat motto had “buurman”
Aqua Drolics, dé producent van speciale water speelproducten, een heerlijke
verrassing geregeld. Alle medewerkers Aqua Drolics, alle vrijwilligers en
cliënten van de voedselbank werden verrast met een heerlijke buil friet met een
snack.
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•

Aan het eind van de zomervakantie 2021 was het ons gegund, in de luwte van
corona, een fantastisch dag uitje te organiseren naar attractiepark “Toverland”
in Sevenum. Een volle touringcar met 33 kinderen ( waarvan sommigen nog
nooit in een bus hadden gezeten ) en 11 begeleiders vertrok die dag richting
Toverland.
Het is een fantastische dag geworden. Heel veel dank mochten wij uitspreken
richting Lions Club Son en Breugel en St. Eddie uit Oirschot voor de
financiële ondersteuning. Graag verwijzen wij voor een uitgebreid verslag
over de dag naar het onderdeel “Actueel” op onze website.

•

Geheel coronaproof heeft Sinterklaas met een zwarte Piet een bezoek gebracht
aan de voedselbank. Door een grandioze schenking cadeaus namens Ladies
Circle 66 Son en Breugel en de actie Pepernoot van Nationaal Fonds
Kinderhulp is dit weer een zeer geslaagd evenement geworden.
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Financieel overzicht
Verlies- en Winstrekening 2021
Debet
Exploitatiekosten
Organisatie
Autokosten
Cliënten
Bankkosten
Verzekeringen
Materiaalkosten
Telefoonkosten
Personeelskosten
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Voordelig saldo

€ 17.824,59
€ 8.820,68
€ 4.563,13
€ 14.598,50
€ 155,94
€ 2.203,80
€ 1.027,52
€ 735,42
€ 2.398,83
€ 1.120,06
€ 370,62
€ 13.591,05

Totaal

€ 67.410,14

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

€ 31.789,12
€ 23.032,00
€ 5.416,20
€
7,17
€ 4.656,00
€ 2.509,65

Totaal

€ 67.410,14

Toelichting verlies- en winstrekening 2021:
Uitgaven:
Exploitatiekosten:
Geplande huurverhoging
Organisatie:
Verdubbeling van uitgaven door extra aankopen rondom coronapandemie
Autokosten:
Normaal beeld – geen grote extra uitgaven in tegenstelling tot 2022
Cliënten:
Verdubbeling uitgaven van € 7.500,00 naar € 15.000,00.
Minder statiegeldbonnenacties maar helemaal geen winkelacties.
Tevens terughoudendheid bij supermarkten bij overtollige voorraden.
Rest van de uitgaven een normaal beeld.
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Inkomsten:
Schenkingen:
Vermindering van € 42.000,00 in 2020 naar € 32.000,00 in 2021.
Normaal na het 1ste coronajaar.
Gebruikelijk is tussen de € 15.000,00 en € 20.000,00.
Subsidies:
Indexstijging van € 21.000,00 naar € 23.000,00 voor 3 gemeenten
Statiegeldbonnenacties:
Ondanks terughoudendheid van supermarkten toch maar een terugval € 6.400,00 naar
€ 5.400,00
Vrienden v.d. voedselbank:
Stijging met € 1.000,00 door ontvangst legaat van € 1.000,00
Kledingwinkel:
Stijging van € 1.900,00 in 2020 naar € 2.500,00 in 2021 .
Meer openstelling winkel.
Huurverplichting 2021 voor winkel € 2.300,00.
Donaties
Structureel en individueel hebben wij in 2021 een fantastische ondersteuning
gekregen van vele bedrijven, organisaties en instellingen. Maar zeker ook
particulieren hebben de voedselbank in Best weten te vinden. Of het nu financiële
ondersteuning was of tastbare goederen….met alles zijn we geweldig geholpen.
Hartelijk dank daarvoor. Het is altijd fijn te weten dat wij niet alleen staan in het
verwezenlijken van ons motto:

De Voedselbank doet iets tegen armoede en verspilling
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