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Jaarverslag 2015 
 
Voorwoord 
 
Beste relatie van onze Voedselbank, 

Het jaar 2015 is -wat mij betreft- razend snel gegaan. Misschien is dat wel omdat we als 
voedselbank een ander jaar hebben gehad dan voorgaande jaren. We hebben een druk 
jaar gehad, omdat we naast de normale activiteiten, verschillende andere 
werkzaamheden hebben moeten verrichten. Hieronder volgen enkele voorbeelden  

Het begon met de mogelijkheid om een deel van de nog bij de Eendracht in gebruik 
zijnde ruimte te huren. Deze kans hebben we met beide handen aangegrepen maar 
vergde wel veel extra werk van onze vrijwilligers. Er moest gebroken worden, rekken 
gemaakt, stopcontacten bijgemaakt en geschilderd. Bovendien werden enkele nieuwe 
diepvrieskisten aangeschaft. We beschikken nu dan ook over een mooie royale ruimte 
waar we de cliënten kunnen helpen aan diepvriesproducten zoals vlees en brood maar 
ook gekoelde groenten en fruit.  

De tweede klus die ons te wachten stond was het vervangen van de vloerbedekking in 
de grote uitdeelruimte. Enkele vrijwilligers hebben de handschoen opgenomen om deze 
klus te klaren. Ze hebben meerdere offertes opgevraagd en tenslotte gekozen voor een 
kunststofvloerbedekking. Een en ander hield in dat de uitdeelruimtes volledig ontruimd 
moesten worden. Stellingen moesten worden afgebroken en de voorraden voor een 
periode van drie weken opgeslagen in units van de Meeuw uit Oirschot. We hebben in 
die periode een week geen pakketten kunnen uitdelen. Tot onze verbijstering bleek de 
nieuwe vloerbedekking op enkele plaatsen los te liggen en op te bollen. In overleg met 
de leverancier is een groot gedeelte van de vloerbedekking vervangen en nu zijn we heel 
gelukkig met onze uitdeelruimte. 

Het jaar 2015 geeft wat het aantal cliënten betreft een duidelijke daling te zien ten 
opzichte van 2014. De financiële situatie is ondanks de investeringen gezond. 

Rest mij om alle vrijwilligers/sters te bedanken voor hun tomeloze inzet en spontane 
hulp bij extra klussen. Ook hartelijk dank aan iedereen die op wat voor wijze iets heeft 
kunnen betekenen voor onze voedselbank. 

Uiteraard een groot dankjewel aan onze penningmeester die het jaarverslag weer heeft 
samengesteld en aan onze huisdrukker die altijd zo trouw alle drukwerk voor ons 
verzorgt. 

Frans van Rosendaal 
Voorzitter 
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Organisatie 
 
De St. Voedselbank Best e.o. is formeel als stichting opgericht in 2005 en staat 
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 hoofdzakelijk 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 (structurele) 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. uitdeelcentrum 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, notaris in Best 
 
Vrijwilligers 
 
Een belangrijk kenmerk van de voedselbanken in Nederland (voor verdere info 
zie pagina 21) 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 
35 vrijwilligers/sters verricht, waarvan er gemiddeld elke vrijdag tijdens de 
"uitdeeldag" 20 tot 25 mensen actief zijn.  
De vrijwilligers worden aangestuurd vanuit de kerngroep. We kennen binnen de 
werkgroepen 8 werkstromen t.w. intake en hercontrole, communicatie, acquisitie 
en acties, transport, voedselbeheer, uitgifte, facilitaire zaken en catering.  
Het totale takenpakket bestaat onder andere uit het elke vrijdag volledig inrichten 
(en weer ontmantelen) van de grote uitdeelruimte, 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 hercontroles, het onderhouden van de in gebruik zijnde 
ruimten en inventaris zoals diepvriezen en koelkasten enz. 
 
 
De kerngroep vergadert iedere 2 maanden en zet de lijnen uit voor een soepel 
verloop van de werkzaamheden. 
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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 en genodigden 
georganiseerd. Dit allemaal ter versteviging van de onderlinge band, hetgeen 
resulteert in vrijwel geen verloop onder de vrijwilligers. 
 
Algemeen 
Alvorens in te gaan op de plaatselijke situatie in Best en omgeving volgen 
hieronder enkele landelijke kerngegevens over 2015. 
Er zijn inmiddels 162 voedselbanken aangesloten bij de Vereniging 
Voedselbanken Nederland. Hier maken 38.000 huishoudens (ongeveer 
90.000 personen) gebruik van. Er zijn 10.500 vrijwilligers werkzaam binnen de 
totale organisatie. Er kan in bijna iedere gemeente hulp geboden worden door de 
voedselbank waardoor mede de armoede en verspilling wordt bestreden. 
 
Wat is armoede ? 
Ondanks het aflopen van de economische recessie is de armoede in Nederland 
het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat al ten 
minste 4 jaar van een laag inkomen moest rondkomen is naar verhouding sterk 
opgelopen. Dat geldt zeker ook voor het aantal kinderen dat opgroeit in een 
huishouden met een langdurig laag inkomen. Een lichtpuntje is, dat het aantal 
huishoudens dat een kortere periode met een inkomen onder de armoedegrens 
moet rondkomen in 2015 is afgevlakt, en naar verwachting enigszins zal 
teruglopen. 
 
Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede: zij 
beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater, onderdak, voeding 
en onderwijs. Dat zijn mensen met een inkomen onder de wereldwijde 
armoedegrens van US $ 1,25 per dag . Mensen die onder deze armoedegrens 
leven zijn de armsten van de wereld. Meer dan 3 miljard mensen moet het doen 
met minder dan US $ 2,50 per dag. En tenminste 80% van de wereldbevolking 
met minder dan US $ 10 per dag. 
Volgens UNICEF sterven dagelijks 22.000 kinderen als gevolg van armoede. 
Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld, ja zelfs in Europa 
spreken we ook in ons land over armoede. Tegen het licht van de wereldcijfers is 
dat relatieve armoede. Vrijwel iedereen in Nederland heeft een dak boven zijn 
hoofd, hoeft geen honger te lijden, heeft kleding en toegang tot medische zorg en 
onderwijs 
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De armoedegrens 
 
Armoede wordt vaak gemeten aan de hand van een armoedegrens. Deze grens 
kan per land verschillen, aangezien de ontwikkeling en het prijspeil per land 
verschillen. Zo gezien wordt in westerse landen de armoedegrens mede bepaald 
door het welvaartsniveau van de samenleving waar mensen deel van uit maken. 
Van financiële armoede is dan sprake als een huishouden over onvoldoende 
middelen beschikt om een bepaald minimaal consumptieniveau te kunnen 
bereiken. Of iemand arm is hangt in die definitie af van wat er in de eigen 
samenleving (als geheel) als onontbeerlijk wordt ervaren. Anders gezegd: als 
iemand een inkomen heeft dat genoeg is voor het minimaal noodzakelijke – maar 
het geld uitgeeft aan luxe en daardóór niet genoeg heeft voor de basisbehoeften – 
is hij/zij niet arm. 
Van armoede, of beter gezegd inkomensarmoede, is sprake als het inkomen niet 
voldoende is om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als 
minimaal noodzakelijk wordt geacht. CBS maakt voornamelijk gebruik van de 
lage-inkomensgrens. 
 
Omdat de inzichten over wat armoede is subjectief zijn, spreekt CBS niet van 
arme huishoudens maar van “huishoudens met een laag inkomen” en “risico op 
armoede”. 
Om vast te stellen hoe de armoede zich in Nederland ontwikkelt worden twee 
grenzen gehanteerd: 
- een lage inkomensgrens die is gerelateerd aan een vast koopkrachtbedrag in 

de tijd; 
- een budgetgrens die gebaseerd is op door met het Nibud afgestemde 

normbedragen voor het basisbehoeften niveau. 
 
In 2014 kwam de lage-inkomensgrens voor een eenpersoons huishouden uit op 
€ 1.020,00  en voor een echtpaar met twee kinderen op € 1.920,00. 
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Vooral langdurige armoede neemt (nog steeds) toe 
 
Van de ruim 7 miljoen huishoudens moesten er 734 duizend rondkomen van een 
laag inkomen (10,4%). Dit waren er 6 duizend meer dan in 2013 (10,3%). In de 
periode 2011-2013 kwamen er jaarlijks nog gemiddeld 70 duizend huishoudens 
met risico op armoede bij. Ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) wijzen 
voor 2015 en 2016 op een lichte daling van het aandeel naar respectievelijk 
10,1% en 10,0 %. 
 
Armoede in Nederland 
 
- 734.000 huishoudens beneden laag-inkomen grens; 
- 10,4% van alle huishoudens in Nederland beneden die inkomensgrens; 
- daarvan 217.000 langer dan 4 jaar onder die grens. 
 
Het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen is in 2014 wel sterk 
gestegen. Van de bijna 7 miljoen huishoudens moesten er 217 duizend (3,3 %) 
al ten minste vier jaar achtereen van een laag inkomen rondkomen. Dat zijn er 24 
duizend meer dan een jaar eerder toen het om 3 procent ging. Veel huishoudens 
die tijdens de economische crisis aan de onderkant van de inkomensverdeling 
zijn beland, zijn hier dus (nog) niet uitgekomen. 
 
Kwetsbare groepen 
 
Kinderen 
Vooral kinderen zijn de dupe van de stijging van de armoede in de laatste jaren. 
Het aantal minderjarige kinderen in een gezin met langdurig een laag inkomen 
steeg in 2014 met 16 duizend naar 131 duizend. Dat komt neer op 4,5 procent 
van alle kinderen. Bijna de helft van deze kinderen groeide op in een 
bijstandsgezin. De 217 duizend huishoudens, die van een langdurig laag inkomen 
moesten rondkomen, bestonden uit 426 duizend personen. Dat zijn er 52 duizend 
meer dan in 2013. Tussen 2012 en 2013 kwamen er nog 38 duizend personen met 
risico op langdurige armoede bij. 
 
Eenoudergezinnen 
Het risico op armoede voor eenoudergezinnen neemt toe. Eenoudergezinnen met 
uitsluitend minderjarige kinderen liepen in 2014 met 10,6 procent een hoog risico 
op langdurige armoede. Een jaar eerder was dat nog 8,6 procent. 
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Niet-westerse huishoudens 
Ook bij niet-westerse huishoudens en eenoudergezinnen is het armoederisico 
opgelopen. Zo is het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen bij 
niet-westerse huishoudens bijna zes keer zo groot als bij autochtone 
Nederlanders. Ook is bij hen het aandeel tussen 2013 en 2014 naar verhouding 
meer toegenomen (van 11,5% tot 13,3%) dan bij autochtone huishoudens 
(van 2,0% tot 2,2 %). 
 
Vaste lasten drukken zwaar 
 
De vaste lasten vormen de grootste uitgavenpost voor huishoudens. Bij 
huishoudens met een laag inkomen drukken deze echter met 45 % in 2014 
zwaarder op het budget dan bij huishoudens met een inkomen boven de lage-
inkomensgrens (35 %). Huishoudens met een laag inkomen geven daardoor 
relatief minder uit aan andere goederen, met uitzondering van alcohol en tabak. 
 
Ruim een van de drie huishoudens met een laag inkomen ervaart de woonlasten, 
die een groot deel van de vaste lasten vormen, als een zware financiële last. Wel 
zorgde de huurtoeslag bij bijna zes op de tien huishoudens met een laag inkomen 
voor een verlichting van hun woonlasten. 

 
De meeste huishoudens met een laag inkomen kunnen niet 
terugvallen op een vermogensbuffer: twee van de drie hadden 
begin 2013 een schuld of nauwelijks vermogen. Ondanks 
aanscherpingen van de criteria kwam het aantal wettelijke 
schuldsaneringen ook in 2014 op een relatief hoog niveau uit 
(39 duizend). 
 

De helft van de huishoudens met een langdurig laag inkomen is vooral 
aangewezen op bijstand. Een kwart moest voornamelijk leven van een andere 
uitkering of pensioen. 
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Regionale verschillen 
 
Zoals te verwachten, zijn de meeste huishoudens onder de (langdurig) lage 
inkomensgrens te vinden in de grote steden (met uitzondering van Utrecht). 
 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar ook Groningen, Leeuwarden, 
Enschede, Arnhem, Nijmegen en Maastricht behoren tot de grote steden met een 
groot aandeel (>4%) huishoudens met een langdurig laag inkomen.  
Echter, ook in een aantal kleinere plaatsen, verspreid over het land, is sprake van 
zo’n hoog percentage. 
Bijvoorbeeld Harlingen, Almelo, Brunssum, Heerlen en Kerkrade. 
 
Eén op de vijf armen woont in de drie grootste steden. Rotterdam heeft de meeste 
arme postcode gebieden, negen van de twintig armste locaties van Nederland 
liggen in de Maasstad. 
(bron Armoede: CBS-rapport “Armoede en sociale uitsluiting 2015”). 
 
De Werkwijze 
 
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 2015 wordt aan 91 "entiteiten" wekelijks een 
voedselpakket uitgereikt. Onder entiteit vallen één persoons huishoudens maar 
ook gezinnen met kinderen. Dit aantal is als volgt onder te verdelen: 
58 huishoudens uit Best, 19 gezinnen uit Oirschot/De Beerzen/Spoordonk en 
14 huishoudens uit Son en Breugel. Er worden eind 2015 wekelijks 258 
“monden” gevoed met de pakketten van de Voedselbank Best e.o. Deze aantallen 
vertonen een duidelijke daling ten opzichte van 2014. Ook door het jaar heen 
hebben zich behoorlijke fluctuaties voor gedaan. Hierop komen we later in het 
jaarverslag nog terug. 
 
Intake cliënten 
 
Mogelijke kandidaat-cliënten melden zich aan bij de voedselbank te Best in de 
Sportlaan (telefonisch of persoonlijk) of tijdens het spreekuur in Bestwijzer, dan 
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wel ze worden 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 toelatingscriteria zijn per 1 juli 2015 aangepast door een landelijke 
“werkgroep toelatingscriteria” De criteria zijn landelijk vastgesteld na 
ruggespraak met NIBUD en gelden voor alle aangesloten voedselbanken.  
Tot 1 juli 2015 waren de normen als volgt samengesteld: 
- 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 
 
Vanaf 1 juli 2015 is de berekening van de norm gewijzigd: 
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de voedselbank uit van het netto 
besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding 
e.d.; dit nadat alle vaste lasten zoals hypotheek, huur, gas, licht, water en 
verzekeringen zijn betaald. Ook structurele aflossing van schulden wordt als last 
beschouwd. 
 
Berekening: 
Basisbedrag per huishouden: € 110,00 
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 € 70,00 per persoon ongeacht de leeftijd. 
 
Voorbeelden: 
alleenstaande € 110,00   2 ouders met 2 kinderen € 110,00 
+ 1 x € 70,00  €   70,00 =  +  4 x € 70,00          € 280,00 = 
    € 180,00              € 390,00 
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Elk half jaar wordt een hercontrole 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. 
 
Zoals voorgaand reeds is vermeld heeft voedselbank Best e.o. het jaar 2015 
afgesloten met 91 huishoudens. Dat is een daling t.o.v. 2014 van 11 % ( 103 ten 
opzichte van 91). Uiteraard daalt dan ook het aantal “monden” . Deze term wordt 
gebruikt voor het aantal personen welke binnen het totaal aan huishoudens 
verblijft. Van 285 in 2014 naar 258 in 2015 (min 9%). 
 
De oorzaak voor deze daling heeft deels te maken met de gewijzigde toepassing 
van de norm per 1 juli 2015. Vóór deze datum werd nog geen rekening gehouden 
met bijtelling van het kind gebonden budget in de inkomsten. Hierdoor werd 
eerder voldaan aan de norm t.o.v. het netto besteedbaar inkomen. 
Door de gewijzigde toepassing werd wel bereikt dat gezinnen met meerdere 
kinderen eerder in aanmerking kwamen voor een voedselpakket. 
Ook het stringent vinger aan de pols houden door de hercontroles leidt ertoe dat 
we de cliënten kunnen begeleiden naar een “beter” leven. 
 
De doelgroep wijzigt nauwelijks. Het gros van de cliënten heeft geen werk en 
ontvangt een uitkering vanuit de gemeente of een andere uitkeringsinstantie. 
Mensen getroffen door acute werkloosheid of een faillissement behoren ook tot 
het cliëntenbestand.  
Maar ook personen die in een schuldhulpverleningstraject of onder 
bewindvoering zijn gesteld worden geholpen door de voedselbank. De contacten 
met bewindvoerderskantoren zijn dan ook zeer frequent te noemen. 
 
Evenals in 2014 hebben we in 2015 te maken gehad met een vertraagd effect als 
gevolg van de crisis. Er melden zich nog steeds mensen die vanuit de WW in de 
bijstand terecht komen. Ook zzp’s die noodgedwongen hun bedrijf moeten 
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beëindigen en niet terug kunnen vallen op afgesloten verzekeringen zijn 
aangewezen op de voedselbank.   
 
Gedurende het gehele jaar zijn er 75 nieuwe cliënten ingeschreven bij de 
voedselbank. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan het aantal ingeschrevenen in 2014. 
Enkel in het jaar 2013 waren er meer nieuwe cliënten in geschreven (79), verder 
vertoont de lijn een gestage stijging ( zie de grafiek verderop). 
Het aantal aanmeldingen is veel groter. Er melden zich nl ook potentiële cliënten 
die afgewezen worden na een intakegesprek. 
 
Van deze 75 gehonoreerde aanmeldingen zijn er binnen het jaar 2015 ook weer 
35 uitgeschreven ( 46%) omdat zij maar kortstondig hulp nodig hadden. 
Een totaal van 93 huishoudens hebben wij in 2015 uit kunnen schrijven bij de 
voedselbank. Zoals uit betreffende grafiek blijkt lopen deze aantallen per jaar 
steeds sterker op. Tot en met 2014 waren er jaarlijks per saldo meer 
inschrijvingen dan uitschrijvingen.  
Ook het effect van het strenge toetsingsbeleid van de voedselbank en de 
ondersteuning door maatschappelijke organisaties, denk hierbij aan een “maatje” 
bij de administratie en de cursus “omgaan met geld” , heeft zijn werk gedaan. 
 
Net als in voorgaande jaren laat ook 2015 het beeld zien dat de voedselbank met 
name wordt benaderd door cliënten jonger dan 65 jaar. De ouderen in Nederland 
doen veelal (nog steeds) geen beroep op de voedselbank. Eind 2015 waren 
slechts 4 personen ouder dan 65 jaar. 
 
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 
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- Opgelegde schorsing voor een periode van minimaal 3 maanden nadat 
men de huisregels niet in acht heeft genomen. 

 
De huishoudens waren eind 2015 als volgt samengesteld:  
- 26 alleenstaanden    = 28 % 
- 30 één-ouder gezinnen met kinderen = 33 % 
-   5 (echt)paren zonder kinderen  =   6 % 
- 30 tweeouder gezinnen met kinderen = 33 % 
 
Vermeldenswaardig is dat het bij de één-ouder gezinnen met kinderen gaat om 
25 gezinnen waarbij de oudertaak wordt verzorgd door de (gescheiden) moeder. 
Bij 5 gezinnen wordt de oudertaak ingevuld door enkel de vader. 
Deze categorie cliënten is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2014. Ook de 
verhouding alleenstaande moeder en vader is ongewijzigd gebleven. 
Het aantal alleenstaanden t.o.v. 2014 geeft een lichte daling te zien op het totale 
cliëntenbestand. Landelijk gezien ligt dat met ongeveer 38% nog steeds een stuk 
hoger. 
Het overgrote deel van het cliëntenbestand is de leeftijd van 50 jaar nog niet 
gepasseerd. 
Bij de echtparen zonder kinderen zien we een lichte daling t.o.v. 2014. Van 
9 naar 5 cliënten. De leeftijd van deze echtparen ligt vaak boven de 50 jaar.  
De tweeouder gezinnen zijn in vergelijking tot 2014 nauwelijks gewijzigd. Met 
29 gezinnen in 2014 tot 30 in 2015. 
 
Binnen de 60 gezinnen met kinderen leven in totaal 130 kinderen. Dat komt neer 
op gemiddeld 2,2 kind per gezin.  
Het gemiddeld aantal personen per gezin staat voor eind 2015 op 2,8. 
Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde binnen alle voedselbanken. 
 
Van het totale cliëntenbestand komen 11 cliënten oorspronkelijk niet uit 
Nederland. Dit komt neer op 12 %. 
 
Van 36 in 2015 uitgeschreven cliënten was de gemiddelde duur dat zij geholpen 
zijn met een wekelijks voedselpakket minder dan 4 maanden.  
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Voor 37 van de gezinnen was de hulp van de voedselbank korter dan 1 jaar 
nodig. De hulp voor 9 van de in 2015 uitgeschreven cliënten betrof een periode 
van tussen de 1 en 2 jaar. Zes cliënten zijn tussen de 2 en 3 jaar geholpen. 
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. 
 
Onderstaande grafieken geven een beeld in de ontwikkeling van het aantal 
huishoudens en “monden” in de afgelopen jaren:  
Aantal huishoudens binnen de grafiek is per einde jaar geteld. 
 

 
 
. 
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        Aantal “monden” binnen de grafiek is per einde jaar geteld  
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In 2015 treedt een kentering op in de verhouding inschrijvingen en 
uitschrijvingen. Dit zou een eerste voorbode kunnen zijn van een iets 
verbeterende economie. 
 
De St. Voedselbank Best e.o. heeft ook in 2015 nauw samen gewerkt met vele 
andere instanties zoals Maatschappelijk Werk Lumens in de Buurt, het 
Vluchtelingenwerk Best-Oirschot, Welzijn Best-Oirschot, de Sociale Dienst van 
de Gemeente Best, ISD de Kempen, Stichting Leergeld, Woonmaatschappij 
Thuis, de RK- parochies en de PKN- gemeenten en nog diverse anderen. 
 
Ook in 2015 is de samenwerking met de klantmanagers inkomen van de sociale 
dienst gemeente Best en de maatschappelijk werkers van Lumens in de Buurt 
voortreffelijk geweest bij hun bezoeken aan de voedselbank gedurende de 
wekelijkse uitdeeluren maar ook daar buiten. 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 zg. Groene Certificaat ontvangen wat inhoudt dat zij op het gebied van 
voedselveiligheid en hygiëne de zaken prima op orde heeft. 
Het verkrijgen van dit certificaat is een eerste aanzet en dient gecontinueerd te 
worden door veilig en schoon te ( blijven) werken.  
In juli 2015 heeft er weer een onaangekondigd bezoek plaatsgevonden door een 
medewerker van Houwers Groep waarbij steekproefsgewijs controles zijn 
uitgevoerd. Het resultaat van deze vervolgcontrole was dat Voedselbank Best 
ook op dat moment ruimschoots voldeed aan de gestelde eisen en derhalve de 
maximale 100 punten toebedeeld kreeg voor voedselveiligheid en hygiëne. 
Tevens is het altijd mogelijk dat medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit onaangekondigde controles uit kunnen en zullen voeren. 
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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 2015 heeft zich, evenals alle voorgaande jaren, gekenmerkt door drukte 
op alle fronten. 
 
Naast het verkrijgen van artikelen uit het regionale distributiecentrum, 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. 
De statiegeldbonnenacties welke ook weer in 2015 zijn gehouden waren een 
doorslaand succes. Door de welwillende medewerking van de supermarkten 
Albert Heijn, Emté, Jumbo en Plus in de gemeenten Best, Oirschot, de Beerzen 
en Son en Breugel heeft de voedselbank weer veel artikelen kunnen kopen. 
Totaal is er vanuit deze acties in 2015 een bedrag van € 5.484,75 opgehaald. De 
totaalopbrengst vertoont ten opzichte van voorgaande jaren enigszins een dalende 
lijn. Dit is niet zo verwonderlijk als men weet dat steeds meer verenigingen, 
sportclubs en stichtingen een beroep doen op de supermarkten om hun kas te 
spekken. 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 heeft 
mogen ondervinden. 
 
Andere grote activiteit welke zich in 2015 heeft voltrokken is de vervanging van 
de vloerbedekking in een PVC vloer in de grote zaal van de uitdeelruimte en de 
nieuwe koel-vriesruimte. 
Het was reeds geruime tijd een wens van de voedselbank en een eis van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om de (stoffen) vloerbedekking in de 
grote uitdeelruimte te vervangen door een PVC vloerbedekking. 
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Dit omwille van de voedselveiligheid, hygiëne 
en gemak van schoonmaken. 
Na intensieve besprekingen met de verhuurder 
van het gebouw is in mei 2015 begonnen met 
deze helse klus.  
De gehele grote zaal en de oorspronkelijke koel-
vriesruimte zijn door een grote inzet van een 
aantal vrijwilligers volledig uitgeruimd.  
Door de zeer welwillende medewerking van De Meeuw te Oirschot zijn 4 porto 
cabins geplaatst welke tijdens de werkzaamheden dienst hebben gedaan voor 
opslag van alle goederen en inventaris. 
De totale oppervlakte welke voorzien is van de nieuwe PVC vloer behelst een 
totale 400 m2 t.w. de grote uitdeelruimte 300 m2 en de nieuwe koelvriesruimte 
100 m2. 
De koel-vries ruimte is hiermee in vierkante 
meters verdubbeld door een ruimte van de 
oorspronkelijke grootte bij te huren en de 
tussenmuur te slopen. Hierdoor is een zeer 
efficiënt lokaal ontstaan waarin plaats is voor 
11 diepvrieskisten, 5 koelvitrines, 2 koelkasten, enkele roestvrij stalen tafels en 
een koud en warm water voorziening. 
Na een periode van hard werken en een investering van € 12.000,00 kunnen wij 
als voedselbank trots zijn op een zeer toekomstbestendige uitdeelruimte. 
 
Hieronder volgt nu een bloemlezing van een groot aantal acties en activiteiten 
welke in 2015 zijn georganiseerd vaak met maar ook vooral door stichtingen, 
verenigingen, scholen en particulieren etc.: 
 

- Gedurende de eerste maanden van 2015 ontvangt de voedselbank weer veel 
overgebleven artikelen uit Kerst 2014 en Pasen 2015 welke geschonken 
worden door diverse supermarkten en andere winkels uit het 
verzorgingsgebied. 

- Zowel in februari als in december 2015 heeft voedselbank Best van de PLUS 
supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter een donatie uit de 
boodschappenpakketten mogen ontvangen. Bij iedere actie hebben wij 
110 pakketten ontvangen zodat er een totaal van 220 pakketten is uitgedeeld 
in 2015. 
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- In maart 2015 wordt deelgenomen aan de Maatschappelijke Beursvloer waar 

ondernemingen, maatschappelijke organisaties en verenigingen elkaar 
ontmoeten om ( met gesloten beurzen) deals te sluiten. 
Het resulteert in goede contacten met enkele groente- en fruittelers uit de 
omgeving. 

- In april hebben de 4 wethouders van de Gemeente Best een bezoek gebracht 
aan de voedselbank. Tijdens dit bezoek hebben zij uitleg gekregen over het 
reilen en zeilen van de voedselbank. 

- Ook in april heeft de voedselbank twee wethouders uit de gemeente Oirschot 
e.o. verwelkomd. Ook zij hebben met veel interesse geluisterd naar hetgeen 
de voedselbank kan betekenen voor de inwoners uit hun gemeente die in 
aanmerking komen voor deze hulp.. 

- Van 1 tot en met 5 mei 2015 heeft de voedselbank ondersteuning verleend 
aan de Bayeuxtocht door de koelbus ter beschikking te stellen. Zeer verguld 
was de voedselbank met het besluit van de organisatie om de gift welke 
voortvloeide uit deze tocht te schenken aan de voedselbank. Bij de afsluiting 
van dit project mocht onze stichting een bedrag van € 4.353,00 ontvangen. 

- In de lentemaand mei heeft PLUS supermarkt Verhoeven uit Son en Breugel 
de cliënten van de voedselbank verrast met 220 dozen mooie lentebloeiers. 
Deze fleurige geste werd zeer op prijs gesteld. 

 
 
Met name voor de kinderen van cliënten is er in 2015 veel georganiseerd: 
- Op 6 mei 2015 is er in samenwerking met tennisvereniging LTVB een 

tennisclinic georganiseerd voor kinderen van cliënten van de voedselbank. 
Door contact te zoeken met Stichting Leergeld kunnen enkele kinderen later 
instromen als lid van deze vereniging. 

- In juli 2015 zijn wederom door de fantastische sponsoring van Rotary Best-
Oirschot 2 meisjes in de leeftijdsgroep 8 t/m 10 jaar naar het 10-daagse 
vakantiekamp Vlieland geweest. 

- Tijdens de Bestse kermis hebben wij 46 kinderen in de leeftijd tot 15 jaar 
kunnen verblijden met vrijkaartjes ter waarde van € 10,00 die ingewisseld 
konden worden bij de kermisattracties. Deze activiteit was een bijzondere 
wens van een leerlinge van de Wilhelminaschool te Best uitgesproken tijdens 
de Avond 4Daagse. 
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- In augustus is door een werkgroep weer de fantastische, jaarlijks 
terugkerende, vrijwilligersdag georganiseerd. Mede door sponsoring van 
enkele bedrijven hebben alle vrijwilligers met partners genoten van een 
aantal activiteiten met als afsluiting een heerlijk verzorgd warm en koud 
buffet en als klap op de vuurpijl enkele heerlijke ijstaarten. 

- Het Pretfestival in Eindhoven, hetwelk georganiseerd werd in de 
herfstvakantie, heeft 50 vrijkaartjes ter beschikking gesteld. De kinderen van 
3 t/m 12 jaar hebben hier gretig gebruik van gemaakt. 

- Op 2 december is, zoals ieder jaar een goed gebruik is, weer ons 
Sinterklaasfeest voor de kinderen gehouden. Door het vele speelgoed dat ook 
nu weer is geschonken en de fantastische hulp van de werkgroep onder de 
vrijwilligers is het ook nu weer een grandioos kinderfeest geworden. Ook is 
de organisatie zeer blij met de tijd die Sint en de Pieten hieraan hebben 
willen geven en het optreden van een breakdanser dat is aangeboden via de 
medewerking van jongerenstichting TODO. 

 
In juli 2015 is het 10-jarig bestaan gevierd van de St. Voedselbank 
Best e.o. Tijdens deze viering zijn de 17 jubilarissen welke als 
vrijwilliger reeds 10 jaar verbonden zijn aan de stichting in het 
zonnetje gezet. Het is een fantastisch feest geworden dat mede 
gevierd kon worden door een donatie van Rotary Oirschot-Boxtel. 
 

Evenals in 2014 is voedselbank Best in 2015 benaderd door de LINDA 
Foundation. Deze foundation schenkt in het najaar een cadeaupakket met 
waardebonnen t.w.v. € 600,00 aan gezinnen die hiervoor ( door armoede) in 
aanmerking komen. Tien gezinnen welke zijn aangesloten bij voedselbank Best 
hebben wij hiermee erg blij kunnen maken. Zij hebben hierdoor kunnen winkelen 
wij Albert Heijn, C & A, Intertoys en Hema. 
In september 2015 heeft de Islamitische Stichting Best ter gelegenheid van het 
jaarlijkse offerfeest 100 kg vlees geschonken aan de voedselbank. 
Mede op initiatief van een inwoonster van Middelbeers is er in de herfst van 
2015 een spontane actie ontstaan. Vanuit de Postcodeloterij was er een prijs 
gevallen in Middelbeers; een z.g. winterpakket met allerlei voedingsmiddelen 
afgestemd op de winter zoals, soep, zuurkool, worst, wintergroenten en vele 
andere producten. Door gericht actie te voeren binnen de gemeente zijn er meer 
dan 70 pakketten opgehaald welke verdeeld konden worden in de 
voedselpakketten van de cliënten. 
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In oktober 2015 heeft het voltallige college van B & W gemeente Son en Breugel 
een bezoek gebracht aan de voedselbank. In een presentatie en rondleiding heeft 
dit college ook een aardig beeld gekregen van alle activiteiten van de 
voedselbank. 
Door deel te nemen aan een door Jumbo Hamers Oirschot en Unox geïnitieerde 
prijsvraag heeft een inwoonster uit Oirschot € 100,00 aan boodschappen 
gewonnen. Nadat bekend was dat zij de prijs had gewonnen besloot ze die te 
doneren aan de voedselbank. 
Op initiatief van de landelijke Lions Club is er door Lions Club Best-Oirschot 
ook in 2015 weer een inzameling gehouden voor DE waardepunten van Douwe 
Egberts. Deze inzameling heeft voor voedselbank Best een totale donatie van 
1010 pakken koffie opgeleverd. 
Tijdens de Workshop Voedselverwerving is het idee geopperd om een 
vereniging/bedrijf te benaderen die hun leden/medewerkers oproepen één keer in 
de maand een artikel mee te nemen voor de voedselbank. Wij hebben hiervoor 
4 verenigingen aangeschreven. De actie loopt door in 2016. 
 
In de week voor Kerst 2015 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 gebruik maken van de voedselbank 
een pakket geschonken. In Son en Breugel zijn 14 gezinnen verblijd met een 
kerstpakket door de gezamenlijke kerken. 
 
Zoals reeds vele jaren gebruikelijk is wordt ook het jaar 2015 afgesloten met een 
kerstfeest voor alle vrijwilligers, hun partners en genodigden. Tijdens deze avond 
wordt een geweldig warm en koud buffet geserveerd belangeloos beschikbaar 
gesteld door fa Raps Benelux, kruiden en specerijen te Best. Ook de jaarlijkse 
bijdrage van drukkerij Hensen uit Oirschot wordt zeer op prijs gesteld. 
 
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 bedrag 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 

http://www.voedselbankbest.nl/
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van de kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 15 jaar. Over het gehele jaar 
genomen zijn er door 20 dames in totaal 87 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 en ook gaat de 
felicitatie gepaard met een bloemetje gratis beschikbaar gesteld door 
bloemenhandel Bloemerie uit het Wilhelminadorp. 
Hierdoor hebben ongeveer 250 jarigen een leuke attentie en zelf ontworpen kaart 
ontvangen met hun verjaardag. 
 
Afscheid 
 
Op 17 augustus 2015 hebben wij, helaas door overlijden, afscheid moeten nemen 
van de zeer toegewijde vrijwilligster Erna Vierstra die vrijwel vanaf het begin 
betrokken is geweest bij de voedselbank. Met wederzijdse vreugde hebben wij 
haar kort voor haar overlijden nog het aandenken voor haar 10-jarig jubileum 
kunnen overhandigen. 
 
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. 
 
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 ).  

http://www.voedselbankennederland.nl/
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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, 
Bergeijk, Valkenswaard, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Weert-Cranendonk 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. 
 
Financieel overzicht 
 
Verlies- en Winstrekening 2015 
 
Debet Credit 
Exploitatiekosten € 25.131,33 Schenkingen € 21.685,51 
Organisatie € 13.228,48 Subsidies € 19.162,20 
Autokosten  €   6.126,13 Statiegeldbonnenacties €   5.484,75 
Cliënten  €   7.764,28 Rente €      697,63 
Bankkosten €      160,96 Vrienden van de Voedselbank €   2.416,00 
Verzekeringen €   1.795,28 “De Smalle Beurs” €   3.027,15 
Materiaalkosten €   1.850,38   
Telefoonkosten €      567,53   
Personeelskosten €   1.342,44   
Drukwerk €      808,15   
Kantoorbenodigdheden €      507,30   
  Nadelig saldo €   6.809,02 
Totaal € 59.282,26 Totaal € 59.282,26 
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-Voorbeelden van cliëntenkosten zijn: gekocht voedsel uit 
statiegeldbonnenacties, cadeaubonnen en cadeautjes verjaardagen cliënten, fruit 
en zuivel ui “pot vrienden van de voedselbank”, sinterklaasfeest en 
kinderactiviteiten. 
-De posten exploitatiekosten en organisatie zijn t.o.v. 2014 beduidend hoger 
mede door de vernieuwing van de totale vloeroppervlakte. Tevens drukt hierop 
een huurverhoging en interne verbouwing van de nieuwe koel-vriesruimte. Ook 
de aanschaf van enkele diepvrieskisten drukt op deze kosten. 
In een normale situatie kunnen wij de exploitatiekosten en de autokosten 
grotendeels dekken door de ontvangen subsidies. 
-Het bedrag voor de autokosten is lager dan in 2014 door een éénmalige uitgave 
van de liftinstallatie in 2014.  
-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. 
-De post schenkingen is, met de eenmalige donatie Oranje Fonds in 2014 buiten 
beschouwing gelaten, ongeveer hetzelfde gebleven als in 2014. 
 
Donaties in 2015 
 
Structureel: 
Albert Heijn Boterhoek Best 
Albert Heijn Wilhelminaplein Best 
Albert Heijn Oirschot 
Albert Heijn Son en Breugel 
Albert Heijn Woenselse Markt Eindhoven 
Aqua Drolics Best 
Bakker Paul Best 
Bonduelle Concerven Eindhoven Acht 
De Bever Fruithandel Sint Oedenrode 
Bouwmans Aardbeienhandel Oirschot 
Chocolaterie De Dames Oirschot en Son en Breugel 
Eierhandel van Agt Oirschot 
Eierhandel Dré de Bresser Best 
Emté Supermarkt Son en Breugel 
Etos Drogisterij Best 
Food Service Tomaten Smulders Oirschot 
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Drukkerij Hensen Oirschot 
Intertoys Best 
Groentekweker Jonkers Spoordonk 
Supermarkt Jumbo Driessen Middelbeers 
Supermarkt Jumbo Hamers Oirschot 
Supermarkt Jumbo Son en Breugel 
Supermarkt Jumbo Driessen Middelbeers 
W. de Kruijff Touringcars Eindhoven 
Lekkerland Groothandel Son en Breugel 
Van Loon Vlees Best 
Maas Automaten Son en Breugel 
De Meeuw “Vandaag Bouwen aan Morgen” Oirschot 
Pitou Tweedekansmerkkleding Best 
Plus Supermarkt Ton Henst Best 
Plus Supermarkt Erwin Kenter Best 
Plus Supermarkt Verhoeven Son en Breugel 
Fa Raps Benelux, kruiden en specerijen Best 
Fruithandel Jan Reuvers Best 
Roma IJssalon Best 
Rosval Production en Development bv Best 
Van de Sande Aardbeien Oirschot 
SVO Slagersvakopleiding Food te Best 
Van Gerven Asperges Oirschot 
Vorstenbosch Women te Best 
Wijnhuis Drankenhandel 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 2016 
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