
 

 

Vrienden van de Voedselbank Best e.o. 

De voedselbank in Best bestaat al sinds 2014. 
Vooral dankzij de steun en de bezieling van vele mensen en bedrijven is de voedselbank in Best in de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot een organisatie die nu wekelijks circa 105 voedselpakketten 
verstrekt. Dit houdt in dat ruim 350 “monden” worden voorzien van een pakket, dat bestaat uit 
levensmiddelen, groente, fruit, brood en vlees. 
 
Mede door de toenemende landelijke bekendheid die de voedselbank krijgt en heeft gekregen, maar 
ook door de economische en financiële crisis van de afgelopen jaren, verwachten wij in de nabije 
toekomst nog meer mensen te moeten helpen. 
 
Tot nu toe konden wij, mede door de welwillende medewerking van bedrijven en particulieren en 
ook door het organiseren van allerlei acties, een volwaardig pakket samenstellen. Maar omdat vooral 
bedrijven zeer kritisch hun voorraden plannen, voldoet het voedselpakket niet altijd meer aan de 
normen die wij als voedselbank graag hanteren. Het ontbreekt ons vooral aan groente, fruit en 
zuivelproducten. 
 
Vandaar dat wij een beroep op u willen doen. 
Door u aan te melden als “Vriend van de Voedselbank Best e.o.” helpt u ons ervoor te zorgen dat wij 
blijvend een volwaardig pakket kunnen samenstellen. 
 
 
------------------------------------------------ hier afknippen ----------------------------------------------------------------- 
Zó kunt u meedoen: 

Ondergetekende meldt zich hiermee aan als  “Vriend van de Voedselbank Best e.o.” 
door periodiek een bedrag te schenken ter grootte van  -------------------- ----    € …………………………… 

Hiervoor zal ik aan mijn bank een periodieke opdracht    O  per maand 
verstrekken om dit bedrag over te schrijven op rekening   O  per kwartaal 

NL24RABO0107087332 t.n.v. Stg. Voedselbank Best e.o.   O  per jaar 
          a.u.b. hier uw keuze 
          aankruisen 

Naam sponsor __________________________________________________ 

Adres  __________________________________________________ 

Woonplaats __________________________________________________ 

Tel. Nr.  __________________________________________________ 

Bankrekening  __________________________________________________ 

Handtekening __________________________________________________ 

 

Deze ingevulde strook opsturen of inleveren bij: penningmeester van de Voedselbank Best e.o., 

Sportlaan 10, 5683 CS Best  


