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Voorwoord 
 

Een verslag over een jaar dat in het teken stond van het zgn. Groene certificaat. We 

hebben als voedselbank aan de eisen van de Voedsel- en Waren Autoriteit voldaan 

want dankzij onze vele vrijwilligers/sters hebben wij op 22 oktober 2014 het zgn. 

Groene Certificaat van de Houwers Groep in ontvangst mogen nemen.  

 
Burgemeester van Aert reikte dit certificaat uit in aanwezigheid van al onze 

vrijwilligers en ook afgevaardigden van de gemeenten Oirschot en Son/Breugel 

waren aanwezig. Het één en ander houdt in dat wij onze gehele organisatie zodanig 

hebben ingericht dat we volledig voldoen aan de eisen en regelgeving die de VWA 

ook aan de voedselbanken stellen.  

 

Wij als voedselbank hechten aan optimale voedselveiligheid en hygiëne, voor onze 

cliënten maar zeker ook wat betreft onze leveranciers. Beide partijen dienen er van 

uit te kunnen gaan dat alles in het werk wordt gesteld dat we “veilig” voedsel 

verstrekken.  

 

We hebben dit jaar weer een toename van het aantal cliënten, een duidelijk bewijs 

dat we nog in een recessie zitten, maar we hebben gelukkig ook nog steeds 

voldoende aanvoer van artikelen om elke week volwaardige pakketten te kunnen 

verstrekken. We zijn dan ook dankbaar dat we vele sponsoren hebben die ons zowel 

in geld als in natura steunen.  

 

Het jaar heeft ook mutaties in het vrijwilligersbestand te zien gegeven. We hebben 

afscheid genomen van enkele trouwe vrijwilligers maar we hebben ook nieuwe 

vrijwilligers/sters mogen verwelkomen zodat we nu een vrijwilligersbestand hebben 

van ruim 40 personen.  

 
De voedselbank Best is in november 2004 gestart maar in 2005 formeel als stichting 

opgericht. We zullen derhalve in 2015 aandacht besteden aan ons 10 jarig jubileum.  

 

Vanaf deze plaats wil ik iedereen die op welke wijze dan ook iets voor onze 

voedselbank betekend heeft heel hartelijk bedanken want dankzij jullie allen kunnen 

wij onze werkzaamheden blijven uitoefenen.  

 

Dankzij de inspanning van onze penningmeester is dit jaarverslag weer tot stand 

gekomen, waarvoor mijn hartelijke dank.  

 
Frans van Rosendaal 

Voorzitter st. Voedselbank Best e.o. 
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Organisatie 

 

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

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naast een bestuur heeft de stichting 

ook een comité van aanbeveling, zie pagina 3. 

De stichting zamelt bij producenten en distributeurs van voedingsmiddelen 

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. Daarmee kunnen echter wel mensen geholpen worden die moeite 

hebben om voor korte of langere tijd de touwtjes aan elkaar te knopen. 

 

De St. Voedselbank Best e.o. functioneert uiteraard in hoofdzaak binnen de 

gemeente Best. Maar omdat in de afgelopen jaren steeds vaker verzoeken uit de 

omliggende gemeenten Oirschot e.o. en Son en Breugel kwamen probeert de 

stichting al vele jaren ook daar de nood van de mensen te ledigen aangezien in 

die plaatsen geen eigen voedselbank actief is. 

 

Bedrijven en particulieren kunnen zich als vriend aansluiten bij de “Vrienden van 

de Voedselbank Best e.o.” en daardoor een financiële bijdrage leveren. (Zie 

hiervoor onze website.) Met die bijdrage kunnen aanvullingen worden gekocht 

voor het vaak ontbrekende zuivel en fruit. 

 

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. uitdeelpunt is: Sportlaan 10, 5683 CS Best 

De website van de stichting is te vinden op: www.voedselbankbest.nl. 

 

Vanaf 1 januari 2011 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als een 

ANBI-instelling. 

http://www.voedselbankbest.nl/
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Comité van aanbeveling 

 

Het comité van aanbeveling bestaat uit de navolgende personen: 

 F. van Beerendonk, voorzitter van het KBO te Best 

 Drs. L. Bisschops, oud wethouder, thans gemeenteraadslid in Best 

 Mevr. L. Damen, directievoorzitter Rabobank Het Groene Woud Zuid 

 Ds. M. Kroon, predikant van de protestantse gemeente Best- Oirschot 

 Drs. J. van Lieverloo, pastor in de parochie Sint Odulphus van Brabant 

 R. Schreurs, emeritus pastoor in Best 

 Mr. G. van Susante, voormalig notaris in Best 

 

Vrijwilligers 

 

Een belangrijk kenmerk van de voedselbanken in Nederland (voor verdere info 

zie pagina 16) 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 reiskosten 

en telefoonkosten die volgens de fiscale regels worden vergoed. 

 

Alle activiteiten van de Voedselbank Best e.o. worden door meer dan 

40 vrijwilligers/sters verricht, waarvan er gemiddeld elke vrijdag tijdens de 

"verdeeldag" 20 tot 25 mensen actief zijn. Door het jaar heen heeft de stichting 

het vrijwilligerscorps uitgebreid met een tiental nieuwe vrijwilligers. Met name 

het binnenhalen van de producten maakte het nodig het corps uit te breiden met 

een aantal chauffeurs en bijrijders. Van enkele vrijwilligers hebben wij in 2014 

afscheid genomen en de voedselbank is hen zeer erkentelijk voor het werk dat zij 

belangeloos hebben verricht.  

Het totale takenpakket bestaat onder andere uit het elke vrijdag volledig inrichten 

(en weer ontmantelen) van de grote verdeelruimte, het klaarmaken van de 

pakketten, het ophalen van artikelen bij het depot in Eindhoven en andere 

“lokale” leveranciers, het bijhouden van de voorraadadministratie, 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 hertoetsingen, het onderhouden van de in gebruik zijnde 

ruimten en inventaris zoals diepvriezen en koelkasten enz. 
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Tenminste 2 maal per jaar zijn er vergaderingen waarvoor alle vrijwilligers 

worden uitgenodigd. Daarnaast worden jaarlijks één of meer excursies, 

fietstochten en de kerstviering voor de vrijwilligers georganiseerd. Dit allemaal 

ter versteviging van de onderlinge band, hetgeen resulteert in bijna geen verloop 

onder de vrijwilligers. 

 

Algemeen 

 

Alvorens in te gaan op de plaatselijke situatie in Best en omgeving volgen 

hieronder enkele landelijke kerngegevens over 2014. 

Het aantal voedselbanken, aangesloten bij Voedselbanken Nederland, is per eind 

2014 gestegen tot 157. Gezamenlijk hielpen zij 37.000 huishoudens wat 

neerkomt op 94.000 mensen. Het aantal personen dat voedselbankhulp ontving 

steeg daarmee met 11% ten opzichte van 2013. Het betreft een autonome groei: 

de toekenningscriteria om in aanmerking te komen voor een pakket werden niet 

verhoogd. 

Eind 2014 stonden 10.000 vrijwilligers klaar om de armste in de maatschappij 

van noodhulp te voorzien. Voedselbanken Nederland hoort daarmee tot de 

grootste “werkgevers” van Nederland. 

 

Veel tijdelijke cliënten. 

Een steekproefsgewijze analyse van het cliëntenbestand toont aan dat meer dan 

de helft van de cliënten binnen een jaar weer weg is. Ze zijn dan weer in staat om 

zelfstandig in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Minder dan een kwart 

maakt de maximale termijn van drie jaar vol. Voedselbanken spannen zich in om 

hun cliënten de weg te wijzen naar relevante instanties in de gemeente die 

cliënten ondersteunen hun leven weer op orde te krijgen. 

 

Veel kinderen afhankelijk van een voedselpakket. 

Uit de cliëntenanalyse blijkt ook dat ruim 40% jonger is dan 18 jaar. Dat wil 

zeggen bijna 38.000 kinderen voor hun voeding afhankelijk zijn van de 

voedselbank. 

Tevens blijkt dat 55% van de aanvragers van een voedselpakket vrouw is. Ruim 

32% van de huishoudens die cliënt zijn, betreffen eenouder gezinnen. Alleen het 

segment alleenstaanden is landelijk groter: 40% 
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De Werkwijze 
 

1. Werkgebied en herkomst en aantal cliënten 

 

In de eerste periode van het bestaan zijn alleen cliënten uit de gemeente Best 

ingeschreven maar na enkele jaren hebben we ook de inschrijving voor de 

inwoners van de gemeenten Oirschot/De Beerzen/Spoordonk en Son en Breugel 

mogelijk gemaakt. Per 31 december 2014 wordt aan 103 "entiteiten" wekelijks 

een voedselpakket uitgereikt. Onder entiteit vallen één persoons huishoudens 

maar ook gezinnen met kinderen. Dit aantal is als volgt onder te verdelen: 

59 huishoudens uit Best, 24 gezinnen uit Oirschot/De Beerzen/Spoordonk en 20 

huishoudens uit Son en Breugel. Er worden wekelijks 285 “monden” gevoed met 

de pakketten van de Voedselbank Best e.o. Deze aantallen wijken niet veel af 

t.o.v. de getallen uit eind 2013. Door het jaar heen echter zijn de fluctuaties wel 

degelijk aanwezig. Hierop komen we later in het jaarverslag nog terug. 

 

2. Intake cliënten 

 

Mogelijke kandidaat-cliënten melden zich zelf aan bij de voedselbank te Best in 

de Sportlaan of de werkplek in Bestwijzer, dan wel worden ze door derden 

aangemeld. Er vindt altijd een persoonlijk intakegesprek plaats met de kandidaat-

cliënt(en) zelf in een gescheiden ruimte aan de Sportlaan of op de werkplek in 

Bestwijzer. Vier vrijwilligers hebben een opleiding voor het voeren van 

intakegesprekken gevolgd. 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. 

 

De toelatingsnormen zijn, in navolging van de landelijke criteria, als volgt: 

- Voor een alleenstaande of de eerst volwassene van een huishouding     € 180,00 

- Voor iedere volgende volwassene die tot het huishouden behoort            € 60,00 

- Voor ieder kind t/m 17 jaar dat tot het huishouden behoort           € 50,00 

 

Deze normen zijn voor 2014 gelijk gebleven t.o.v. het jaar 2013. 
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De genoemde bedragen hebben betrekking op het netto besteedbaar inkomen. 

Dus het inkomen dat overblijft na aftrek van die vaste lasten die daarvoor 

volgens de landelijke voedselbankcriteria in aanmerking komen. 

 

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. 

 

Tevens is er een regelmatig contact met klantmanagers inkomen van de sociale 

dienst van de gemeente Best en maatschappelijk werkers van Lumens in de Buurt 

werkzaam in de gemeenten Best en Son en Breugel. 

 

Met enige regelmaat brengen zij ook bezoeken aan de Voedselbank Best e.o. om 

de cliënten ook op de werkvloer in eerste aanleg van dienst te kunnen zijn. Dit 

verloopt veelal in een informele sfeer wat het contact zeker ten goede komt. 

 

De oorzaak van de toename van het aantal cliënten is ook voor 2014 gelegen in 

het feit dat de economie nog steeds maar minimaal de opwaartse lijn heeft 

gevonden. Ook de doelgroep verandert; we zien nu veel meer “nieuwe” armen. 

Mensen die getroffen zijn door acute werkloosheid of een faillissement. 

Maar ook mensen die in een schuldhulpverleningstraject of onder bewindvoering 

zijn gesteld hebben hulp nodig van de voedselbank. De contacten met 

bewindvoerderskantoren zijn dan ook zeer frequent te noemen. 

 

Ook het vertraagde effect van de crisis op de huishouding heeft nog steeds, net 

als in voorgaanede jaren, een negatieve invloed. Veel mensen die in het verleden 

zijn ontslagen en een uitkering hadden, komen nu in de bijstand. Alleen een 

bijstandsuitkering aangevuld met toeslagen is geen reden om aan te kloppen bij 

de voedselbank. Het is vaak een combinatie bijstand en schulden problematiek. 

 

Aan het begin van het jaar 2014 verstrekt de voedselbank aan 102 huishoudens 

een wekelijks voedselpakket. Dit houdt in dat op dat moment 272 personen 

gebruik maken van de voedselbank. 
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Eind van het jaar staan er 103 huishoudens ingeschreven ( + 1 % t.o.v. begin 

2014). 

Het aantal “monden” wat hierdoor hulp krijgt per eind december komt dan uit op 

een totaal van 285 ( + 5 % t.o.v. begin 2014). 

Deze getallen wijken nagenoeg in het geheel niet af van elkaar maar dat neemt 

niet weg dat er door het jaar heen niet veel is gebeurd. 

 

Gedurende het gehele jaar zijn er 72 nieuwe cliënten ingeschreven bij de 

voedselbank. Dit zijn er iets minder dan in 2013. Toen was het aantal 79 

inschrijvingen 

Het aantal aanmeldingen is veel groter doordat er zich ook potentiële cliënten 

aanmelden die afgewezen worden na het intakegesprek. 

 

Van deze 72 aanmeldingen zijn er binnen het jaar 2014 ook weer 

13 uitgeschreven omdat zij maar kortstondig hulp nodig hadden. 

 

Net als in voorgaande jaren laat ook 2014 het beeld zien dat de voedselbank met 

name wordt benaderd door cliënten jonger dan 65 jaar. De ouderen in Nederland 

( boven de 65 jaar) doen veelal geen beroep op de voedselbank. Eind 2014 waren 

slechts 4 personen ouder dan 65 jaar. 

 

Mede door het strenge toetsingsbeleid van de voedselbank maar ook door 

ondersteuning van maatschappelijke organisaties, denk hierbij aan een “maatje” 

bij de administratie en cursus “omgaan met geld”, heeft de voedselbank 

gedurende het gehele jaar 2014 weer 67 huishoudens uit kunnen schrijven. 

 

Deze aantallen lopen in de afgelopen jaren steeds sterker op: 

 

2010:   47uitschrijvingen 

2011:   43 uitschrijvingen 

2012:   46 uitschrijvingen 

2013:   56 uitschrijvingen. 
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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 hertoetsing, verplicht per halfjaar, blijkt het besteedbaar inkomen 

boven de norm te zijn gekomen. 

- Niet reageren op verzoek tot hertoetsing. 

- 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 

 

De huishoudens waren eind 2014 als volgt samengesteld: 

- 33 alleenstaanden    = 32 % 

- 32 één-ouder gezinnen   = 31 % 

-   9 (echt)paren zonder kinderen  =   9 % 

- 29 tweeouder gezinnen met kinderen = 28 % 

 

Vermeldenswaardig is dat het bij de één-ouder gezinnen gaat om 25 gezinnen 

waarbij de oudertaak wordt verzorgd door de (gescheiden) moeder. Bij 7 

gezinnen wordt de oudertaak ingevuld door de vader. 

We zien in het cliëntenbestand wel een sterke daling van het aantal één-ouder 

gezinnen t.o.v. 2013. Van 47 in 2013 naar 32 in 2014. Een goede verklaring is 

hiervoor moeilijk te geven. 

Het aantal alleenstaanden t.o.v. 2013 is gelijk gebleven op een percentage van 

32% op het totale cliëntenbestand. Landelijk zien we dat het een stuk hoger ligt 

namelijk rond de 45%.  

Het overgrote deel van het cliëntenbestand is de leeftijd van 50 jaar nog niet 

gepasseerd. 

Tevens zien we t.o.v. 2013 een relatief sterke stijging van het aantal (echt)paren 

zonder kinderen en wel van 2 in 2013 naar 9 in 2014. De meeste van deze 

cliënten zijn ouder dan 40 jaar. 
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Binnen de 61 gezinnen met kinderen leven in totaal 149 kinderen. Dat komt neer 

op gemiddeld 2,4 kind per gezin.  

Het gemiddeld aantal personen per gezin staat voor eind 2014 op 2,7. 

Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde binnen alle voedselbanken. 

 

Van het totale cliëntenbestand komen 20 cliënten oorspronkelijk niet uit 

Nederland. Dit komt neer op 19 %. 

 

Van 60 in 2014 uitgeschreven cliënten was de gemiddelde duur dat zij geholpen 

zijn met een wekelijks voedselpakket 9,5 maand.  

Voor 7 huishoudens is de hulp meer dan 3 jaar nodig geweest. Deze gezinnen 

hadden te maken met zeer complexe problemen waardoor langdurige hulp 

gerechtvaardigd was. 

 

Onderstaande grafieken geven een beeld in de ontwikkeling van het aantal 

huishoudens en “monden” in de afgelopen jaren:  

 

 

 
 

Zoals reeds eerder gememoreerd betekent het nagenoeg gelijk blijven van het 

aantal huishoudens zeker niet dat er geen fluctuaties hebben plaats gevonden 

door het jaar heen.  
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Aantallen huishoudens en “monden” binnen de grafiek zijn per einde jaar geteld. 

 

De St. Voedselbank Best e.o. heeft ook in 2014 nauw samen gewerkt met vele 

andere instanties zoals Maatschappelijk Werk Lumens in de Buurt, het 

Vluchtelingenwerk Best en Oirschot, de Sociale Dienst van de Gemeente Best, 

Stichting Leergeld, Woonmaatschappij Thuis, de RK- parochies en de 

PKN-gemeenten en nog diverse anderen. 

 

Ook in 2014 heeft de voedselbank veel hulp gekregen van de klantmanagers 

inkomen van de sociale dienst gemeente Best en de maatschappelijk werkers van 

Lumens in de Buurt bij hun bezoeken aan de voedselbank gedurende de 

wekelijkse uitdeeluren. Het gezamenlijk optrekken resulteert vaak in een sneller 

resultaat om de cliënt weer op “eigen benen” te laten staan. 

 

HG-certificaat  

 

In oktober 2014 heeft St. Voedselbank Best e.o. uit handen van burgemeester van 

Aert het zgn. Groene Certificaat ontvangen wat inhoudt dat zij op het gebied van 

voedselveiligheid en hygiëne de zaken prima op orde heeft. Voedselbanken 

Nederland heeft aan het begin van 2014 aan de plaatselijke voedselbanken de 

mogelijkheid geboden om onder begeleiding van de Houwers Groep uit 

Geldermalsen de gehele organisatie zodanig in te richten dat voldaan zou worden 

aan de regelgeving van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. Na een 
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eerste zogeheten nulmeting werden enkele verbeterpunten uitgevoerd en de 

eindcheck resulteerde in een score van 94 punten. Ruim voldoende om het 

groene HG-certificaat te ontvangen. 

 

Activiteiten 

 

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

voedsel om wekelijks een gevarieerd voedselpakket te kunnen verstrekken. 

Het motto van de voedselbank is immers: De voedselbank doet iets tegen 

armoede en verspilling. 

 

Het jaar 2014 heeft zich gekenmerkt door een aantal facetten waarmee de 

voedselbank te maken heeft gekregen: 

- Het nagenoeg stabiel blijven van het aantal huishoudens aan het eind van 

2014 betekent zeker niet dat er door het jaar heen niet veel wisselingen 

hebben plaats gevonden. 

 De gemiddelde “verblijftijd” van cliënten bij de voedselbank is in 2014 

iets langer geworden ( van 7 naar 9,5 maand.) 

- De voedselbank heeft niet altijd genoeg voedsel om alle cliënten van een 

fatsoenlijk noodpakket te voorzien. Ook in onze ogen is voedselhulp niet 

alleen een manier om armoede te bestrijden, maar is het essentiële 

noodhulp. 

- Het probleem overstijgt op dit moment de mogelijkheden van een 100 % 

vrijwilligersorganisatie. Daarom is hulp vanuit de Europese Unie meer dan 

wenselijk. 

 

De St. Voedselbank Best e.o. is dan ook zeer dankbaar voor alle hulp welke 

wordt ontvangen.  

 

Naast het verkrijgen van artikelen via de cluster Eindhoven, plaatselijke en 

binnen het werkgebied gelegen bedrijven en winkeliers, vormen de acties van de 

vrijwilligers bij de supermarkten een groot bestandsdeel van de inhoud van de 

pakketten. 

 

Evenals in voorgaande jaren zijn de acties met de statiegeldbonnen welke 

gedoneerd worden aan de voedselbank ook in 2014 een groot succes geweest. 

Door de welwillende medewerking van met name de supermarkten Albert Heijn, 
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C 1000, Emté, Jumbo en Plus in de gemeenten Best, Oirschot, de Beerzen en Son 

en Breugel heeft de voedselbank weer vele artikelen kunnen kopen.  

Het totaal wat met deze acties is opgehaald bedroeg € 6.302,10. 

Dit bedrag is iets minder dan in 2013 maar in ogenschouw dient te worden 

genomen dat steeds meer organisaties deze mogelijkheid tot aanvullen van hun 

financiële middelen hebben gevonden. 

Alle lof voor de medewerking welke de St. Voedselbank Best e.o. van deze 

supermarkten heeft mogen ondervinden. 

 

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

welke in 2014 zijn georganiseerd met maar vooral door stichtingen, 

verenigingen, scholen en particulieren etc. 

 

- Gedurende de eerste maanden van 2014 ontvangt voedselbank Best weer 

veel overgebleven artikelen uit Kerst 2013 en Pasen 2014 welke 

geschonken worden door diverse supermarkten binnen het 

verzorgingsgebied. 

- Lions Club Best Oirschot heeft in de maanden november en december 

2013 maar liefst 787.305 koffiepunten van Douwe Egberts ingezameld bij 

diverse supermarkten in Best, Oirschot en Middelbeers. In ruil voor deze 

koffiepunten krijgt de voedselbank Best e.o. in januari 2.531 pakken 

koffie. 

- Alle vrijwilligers van de voedselbank Best e.o. zijn in januari verrast met 

een heerlijk diner. Deze geweldige geste werd de vrijwilligers aangeboden 

door de fam. Smeets met als achterliggende gedachte een “goede daad” te 

verrichten voor die mensen die de gemeenschap een warm hart toedragen 

en zich inzetten voor de “armste” onder ons. 

- In februari is op initiatief van de kinderopvang “De blauwe Tureluur” een 

actie gehouden door onder de ouders van de kinderen van deze 

kinderopvang PLUS-zegels te sparen voor boodschappenpakketten. Het 

resultaat was dat er 26 boodschappenpakketten zijn opgehaald. Daarnaast 

hebben de kinderen met het knutselen een mooi bedrag van € 176,60 

opgehaald. 

- Net als voorgaande jaren hebben de twee PLUS supermarkten voor alle 

103 huishoudens van de voedselbank een boodschappenpakket ter 

beschikking gesteld. 
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- Eind 2013 is door St. Voedselbank Best e.o. een aanvraag ingediend om 

de volgende investeringen te financieren: aanbrengen liftinstallatie aan de 

koelwagen, bouwkundige aanpassing aan het gebouw, aanschaf van twee 

diepvrieskisten en vier rolcontainers voor het gemakkelijker vervoeren en 

verladen van de op te halen artikelen. In maart 2014 heeft het Oranje 

Fonds positief beslist en is aan de voedselbank een investeringsbedrag 

verleend van € 10.000,00. 

- Tijdens de tonpraotavonden “Ciske bij de Cis!” in maart 2014 te Oirschot 

is door de organisatie van deze avonden een bedrag van € 1.100,00 

geschonken aan de voedselbank. 

- Beursvloer 2014: Ondernemers en hun personeel komen vrijwillig de 

handen uit de mouwen steken om maatschappelijke organisaties op weg te 

helpen met kennis, handen en kunde om hen groter, professioneler en 

zichtbaarder te maken. Maatschappelijke organisaties en verenigingen 

bieden ondernemers daarvoor een tegendeal aan. De match is gemaakt. 

Dat is waar het om draait bij de Beursvloer. Eén keer per jaar komen 

ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Best en Oirschot bij 

elkaar om matches te sluiten. Op vrijdag 21 maart 2014 vond in Oirschot 

de eerste Beursvloer Best/Oirschot plaats voor ondernemingen, 

maatschappelijke organisaties en verenigingen uit beide plaatsten. De 

matches welke de voedselbank heeft gesloten zijn met; Foodservice 

Tomaten Smulders te Oirschot, Heerbeeck College te Best, Kempenhorst  

College te Oirschot en ABN Amro Foundation te Best. 

- Door de spontane medewerking van een gulle gever is voor 65 kinderen 

van cliënten van de voedselbank in april een actieve dag georganiseerd bij 

Aquabest. De jonge kinderen gingen naar Dippie Doe en de oudere 

kinderen mochten waterskiën. Tot slot mochten ze allemaal op het water 

op de “banaan” zitten, wat tot grote hilariteit leidde. Eten en drinken was 

uiteraard in ruime mate aanwezig. 

- In samenwerking met Albert Heijn Son en Breugel is in mei 2014 een 

permanente winkelactie opgestart. Vanaf dat moment staat er continu een 

productenopstelling in de winkel met 5 producten. De samenstelling van 

deze producten wordt maandelijks gewisseld. Gedurende het gehele jaar 

2014 zijn er maandelijks gemiddeld 8 tot 10 kratten met boodschappen 

ingezameld welke door het winkelend publiek zijn gekocht voor de 

voedselbank. 
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- De Lucky Duck Race 2014, georganiseerd door Lions Club en Ladies 

Circle in Son en Breugel, had in april de voedselbank mede uitgenodigd 

voor het in ontvangst nemen van een cheque t.w.v. € 3.500,00.  

- In april is door Rabo Connect te Best in het kader van Groene Woensdag 

een inzamelingsactie gehouden voor houdbare producten. 

- Van 18 t/m 27 juli 2014 zijn 2 meisjes in de leeftijdsgroep 8 t/m 10 jaar 

van cliënten van de voedselbank naar vakantiekamp Vlieland geweest. 

Sponsoring door Rotary Best-Oirschot. 

- In de loop van het jaar is door een groep van 20 jongeren onder leiding 

van Jongeren Centrum Todo een gesponsorde tocht van 125 km gefietst 

op tandems. Het doel was om geld in te zamelen om op deze manier iets te 

kunnen betekenen in het leven van kinderen van gezinnen die leven van de 

voedselpakketten van de voedselbank. In oktober 2014 was het zover dat 

een groot aantal kinderen aan deze dag mee konden doen. De jongste 

kinderen zijn naar Best Zoo gegaan, waar wethouder Van Drunen deze 

zonnige dag heeft geopend. De kinderen in Best Zoo hebben een 

geweldige dag beleefd. Een andere groep jongeren is naar een wedstrijd 

van PSV geweest. Met als hoogtepunt een persoonlijke ontmoeting met 

Luciano Narsingh en Adam Maher in het supportershome van PSV. 

Uiteindelijk was er een gezamenlijke afsluiting bij Best Zoo en hebben 

alle jongeren een cadeaubon gekregen om iets leuks uit te zoeken. 

- In oktober is door de Protestante Kerk te Best een rommelmarkt gehouden 

welke € 1.074,00 heeft opgebracht voor de voedselbank. 

- In november mocht een vrijwilligster van de voedselbank Best e.o. één 

minuut gratis winkelen voor de voedselbank in Best. Zij kreeg deze kans 

van het nieuwe Kruidvat-filiaal aan de Rendierhei te Best. 

- Ook in 2014 is onder leiding van een aantal vrijwilligsters van de 

voedselbank in de aanloop naar Sinterklaas weer een geweldige middag 

georganiseerd voor de kleinsten onder de kinderen.  

- In december heeft Omroep Brabant in samenwerking met de plaatselijke 

voedselbanken een grote inzamelingsactie gehouden. Hieraan is massaal 

meegedaan door de Brabantse bevolking. De ingezamelde producten zijn 

verdeeld over de plaatselijke voedselbanken in Brabant. 

- In de week voor Kerst 2014 zijn in de gemeenten Oirschot en Son en 

Breugel weer een aantal organisaties actief geweest in het schenken van 

kerstpakketten aan de cliënten van de voedselbank uit de plaatsen. In 

Oirschot, de Beerzen en Spoordonk heeft Caritas haar 20 inwoners die 
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gebruik maken van de voedselbank een pakket geschonken. In Son en 

Breugel zijn 18 gezinnen verblijd met een kerstpakket door de 

gezamenlijke kerken. 

 

Een club mensen die de St. Voedselbank Best e.o. een warm hart toedraagt is de 

“Vrienden van de Voedselbank”. Deze mensen doneren maandelijks, per 

kwartaal of 1x per jaar een financiële ondersteuning specifiek bestemd voor de 

aankoop van fruit en zuivel. Dit zijn vooral de producten welke zeer moeilijk zijn 

te verkrijgen vanuit de overschotten. (Zie www.voedselbankbest.nl voor meer 

info). 

 

Het is al jaren traditie dat een aantal zeer enthousiaste dames in Best bereid 

gevonden is op afroep zelf een leuke, lekkere taart te maken voor de verjaardag 

van de kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot en met 15 jaar. Over het gehele jaar 

genomen zijn er door 20 dames in totaal 68 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. 

 

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 cadeaus worden verkregen uit de geschonken kerstpakketten. Ook een 

bloemetje geschonken door bloemenwinkel “De Bloemerie” te Best draagt bij 

aan de verjaardag vreugde. 

Hierdoor hebben 241 jarigen een leuke attentie en zelf ontworpen 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 aangeboden en door 

vrijwilligsters nagekeken op netheid en draagbaarheid.  

Kleding welke niet meer gebruikt wordt door de voedselbank wordt verzameld 

en periodiek geschonken aan een project in Roemenië. 

 

http://www.voedselbankbest.nl/
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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, afstemming van toetsingscriteria 

etc.  

 

De landelijke organisatie is verdeeld in 8 regio’s, die op hun beurt weer verdeeld 

zijn in ‘clusters’ van lokale voedselbanken. 

 

St. Voedselbank Best e.o. maakt deel uit van het ‘Cluster Eindhoven’ samen met 

de lokale voedselbanken van Eindhoven zelf, Veldhoven, Waalre, Bladel, 

Valkenswaard, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Weert-Cranendonck 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. 

Zo vinden er regelmatig uitwisselingen plaats tussen de voedselbanken via 

reguliere vergaderingen. 

Ideeën en oplossingen worden gedeeld waardoor wederzijds profijt ontstaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voedselbankennederland.nl/
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Financieel overzicht 

 

Verlies- en Winstrekening 2014 

 

Debet Credit 

Exploitatiekosten €  12.927,62 Schenkingen € 34.156,70 

Organisatie €    9.890,05 Subsidies € 19.380,00 

Autokosten  €  13.219,94 Statiegeldbonnenacties €   6.302,10 

Cliënten * €    9.400,82 Rente €      401,67 

Bankkosten €       112,03                       Vrienden van de Voedselbank €   1.601,00 

Verzekeringen €    2.031,64 “De Smalle Beurs” €   3.813,00 

Onderhoudskosten €       838,23   

Telefoonkosten €       835,73   

Personeelskosten €    1.085,85   

Drukwerk €    1.409,60   

Kantoorbenodigdheden €    1.278,79   

Materiaalkosten €    1.893,66   

    

Voordelig saldo €  10.730,51   

Totaal €  65.654,47 Totaal € 65.654,47 

 

(*) Voorbeelden van cliëntenkosten zijn: gekocht voedsel uit acties 

statiegeldbonnen, cadeaubonnen, verjaardagen, fruit en zuivel uit "pot vrienden 

v.d. voedselbank", sinterklaasfeest en kinderactiviteiten. 

In schenkingen is verwerkt de donatie ad € 10.000,00 welke is ontvangen van het 

Oranje Fonds. 

De exploitatiekosten, de autokosten en de verzekeringen worden in zijn geheel 

gedekt door de subsidies en een gedeelte van de donatie van het Oranje Fonds. 

De dekking van de cliëntenkosten komt voor een groot deel voort uit de opbreng- 

sten van de statiegeldbonnenacties. 

De vergoeding ontvangen uit de “Smalle Beurs” wordt gebruikt ter dekking van 

de huurkosten van deze (extra) ruimte. 

De personeelskosten hebben betrekking op de lunchkosten op de uitdeeldagen en 

dagen waarop uitpakwerkzaamheden worden verricht. Tevens zijn hierin 

verwerkt de kilometervergoedingen voor reizen buiten Best. 
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Donaties in 2014 

Bakker Paul te Best 

Van Loon Vlees te Best 

Lekkerland Groothandel te Son en Breugel 

Makro Groothandel te Best 

Chocolaterie De Dames te Oirschot 

Plus supermarkt Ton Henst te Best 

Plus supermarkt Erwin Kenter te Best 

Supermarkt Jumbo Hamers te Oirschot 

Albert Heijn Wilhelminaplein te Best 

Albert Heijn Boterhoek te Best 

Albert Heijn Oirschot 

Albert Heijn te Son en Breugel 

Supermarkt Jumbo Henk Driessen te Middelbeers 

Supermatkt Emté te Son en Breugel 

Bonduelle Conserven te Eindhoven-Acht 

Drukkerij Hensen te Oirschot 

Studio Topixx te Best 

Fruithandel Jan Reuvers te Best 

Foodservice Tomaten Smulders te Oirschot 

De Bever fruitkwekerij te Boskant 

Bloemenwinkel “De Bloemerie” te Best 

Rotary Best - Oirschot 

Lions Club Best en Son en Breugel 

Lady Circle Son en Breugel 

Fa Raps Benelux, kruiden en specerijen te Best 

SVO Vakopleiding Food te Best 

Intertoys te Best 

Pitou Tweedekansmerkkleding te Best 

Maxim’s Fashion Plus te Best 

Groentekweker Jonkers te Spoordonk 

Eierhandel Dré de Bresser te Best 

Eierhandel Latijnhouwers te Best 

Shell Tankstation van Kemenade B.V. te Best 

Aqua Drolics te Best 

Vorstenbosch Women te Best 

Zalencentrum Prinsenhof te Best 

Vrienden van de Voedselbank 

 

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, maart 2015 
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Uitreiking Groen Certificaat  

aan de Voedselbank Best e.o  

            22 oktober 2014 
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