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Drie ontwikkelingen kenmerkten in hoge mate het afgelopen jaar. We namen afscheid van Jan
Thijssen als voorzitter. Het aantal huishoudens dat een beroep doet op onze voedselbank kende
veel mutaties maar bleef stabiel rond de 25 huishoudens. De gemeente Waalre heeft vanuit het
Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) een maandelijks contactpunt ingesteld tijdens
de uitgifte van de voedselpakketten.
Jan Thijssen nam afscheid als voorzitter
In maart heeft Jan Thijssen (oprichter Voedselbank Aalst-Waalre) tijdens de bestuursvergadering
afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Voedselbank Aalst-Waalre. Zijn aftreden als
voorzitter was al eerder aangekondigd. Na tien jaar van intensieve inzet voor de cliënten van de
Voedselbank moest hij vanwege zijn gezondheid stoppen met zijn functie. Janpeter Hazelaar heeft
hem opgevolgd.
Stabilisering aantal huishoudens
Het aantal huishoudens dat wekelijks een beroep doet op onze voedselbank bleef in de loop van
het jaar stabiel. In het eerste kwartaal was er nog sprake van een aflopend aantal van 46
huishoudens ( 120 personen) naar 24 huishoudens ( 63 personen). Vanaf week 13 bleef het aantal
huishoudens stabiel op gemiddeld 23 huishoudens ( 63 personen). Onderstaande grafiek laat de
ontwikkeling van het aantal verstrekte pakketten van week tot week zien. Het aantal verstrekte
pakketten wijkt iets af van het totaal aantal toegelaten huishoudens; cliënten die zich één of meer
weken als afwezig melden ten gevolge van o.a. ziekte of vakantie zijn niet meegeteld.

Het economische herstel vormt slechts een deel van een verklaring voor de stabilisering van het
aantal cliënten. Een aantal cliënten is uitgestroomd door een oplossing voor de financiële
problemen, waardoor zij boven de gestelde (landelijke) norm van Voedselbanken zijn gekomen. Er
was ook een constante instroom van nieuwe cliënten, zoals o.a. vluchtelingen met een status en
cliënten die een echtscheiding achter de rug hebben. Maar ook de toegenomen bekendheid van
de voedselbank heeft hieraan bijgedragen. Instanties als Centrum Maatschappelijke Deelname van
de gemeente Waalre, Steunpunt Vluchtelingen Waalre, Diaconaal Noodfonds,
Bewindvoerderskantoren en GGZE verwijzen naar ons.
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Overigens zijn veel huishoudens maar korte tijd aangewezen op onze voedselbank, bijvoorbeeld
als overbrugging naar een uitkering. De verstrekking van een voedselpakket werd aan 33
huishoudens beëindigd, maar gestart voor 18 huishoudens. In beginsel kan er maximaal drie jaar
gebruik gemaakt worden van de voedselbank.
Zoals bekend zijn schulden er veelal de oorzaak van dat huishoudens aangewezen raken op een
voedselbank. Daarnaast spelen werkloosheid, scheiding en ziekte, al of niet in combinatie, een rol.
De beoordeling en regelmatige hertoetsing van de financiële situatie van de huishoudens
geschiedt, uit een oogpunt van privacy, door slechts één van onze bestuursleden. Het aantal
huishoudens heeft zich in 2015 gestabiliseerd. Ook laten de prognoses op basis van regionale en
landelijke bronnen geen significante stijging van het aantal cliënten zien.
Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)
Een lang gekoesterde wens werd in 2015 ingewilligd. Er is een fysieke verbinding met het
toegangsloket van de gemeente Waalre. Elke eerste donderdag van de maand is er een
medewerker van het CMD aanwezig op het uitgiftepunt. Voor onze cliënten is de drempel nu laag
om in contact te komen met de gemeente. Een eerste stap voor informatie over bestaande
voorzieningen en mogelijkheden om er gebruik van te kunnen maken. Het jaar werd gebruikt als
een pilot om te bezien of het in een behoefte voorziet. Een evaluatie in december heeft
aangetoond dat het zowel voor onze cliënten als voor de gemeente voorziet in een behoefte.. De
gemeente gaf aan voorbeelden uit de praktijk te ervaren die zij voorheen niet kende. Er is besloten
om deze werkwijze in 2016 voort te zetten en eind van het jaar opnieuw te evalueren.
We werken nog steeds ‘groen’!
Onze voedselbank heeft eind 2015, na een onverwachte hercontrole, opnieuw een positieve
beoordeling gekregen voor behoud van het HG-certificaat van Houwers Groep uit Geldermalsen.
Dit betekent dat we opnieuw over een gedegen bewijs beschikken van een correcte manier van
werken op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. Onze voedselbank behaalde opnieuw de
maximaal mogelijke score van 100. De beoordelingsmethodiek van Houwers Groep is erkend door
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Raad van Advies
Onze voedselbank beschikt sinds 2 juni 2014 over een Raad van Advies bestaande uit zes
personen, onder voorzitterschap van de heer H.C.R.M. de Wijkerslooth. (zie voor meer informatie
de website). De Raad van Advies en het bestuur vergaderden in 2015 tweemaal gezamenlijk. Het
bestuur heeft zich, mede in overleg met de Raad, diverse malen bezig gehouden met de toekomst
van onze voedselbank. De snelle groei van het aantal cliënten in 2014 was hiervoor een extra
aanleiding. Bezorgdheid bestond in het bijzonder over de mogelijk tekortschietende capaciteit van
onze uitdeellocatie, opslagruimte en aanhangwagen. Zoals hiervoor al is vermeld, is de directe
urgentie nu vervallen. Ons bestuur en de voorzitter van de adviesraad hadden gezamenlijk een
kennismakingsgesprek met burgermeester J. Brenninkmeijer en wethouder P. van Liempd.
Onze werkwijze
Onze 25 vrijwilligers nemen volgens een rooster van dienst in een team van vijf à zes personen de
wekelijkse samenstelling van de voedselpakketten en de uitdeling ervan op donderdag voor hun
rekening.
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Ter verlichting van deze zware werkzaamheden zijn er nu verrijdbare stapel- werktafels
beschikbaar. De vrijwilligers kunnen nu de zware kratten verrijden en op de juiste hoogte vullen.
We mogen voor al deze activiteiten gebruikmaken van een daarvoor zeer geschikte ruimte in het
gebouw van de Agnus-Deikerk. In de twee beschikbare diepvrieskasten kunnen we o.a. vlees en
brood bewaren, wanneer dat overblijft. Het stelt ons in staat om deze uit te delen op
donderdagen wanneer er uit de reguliere aanvoer een tekort blijkt aan deze levensmiddelen.
De inhoud van de voedselpakketten bestaat voor een deel uit levensmiddelen die afkomstig zijn
uit overschotpartijen. Daarnaast krijgen we van de landelijke voedselbankorganisatie
levensmiddelen aangeleverd via het Distributiecentrum in Tilburg; van daaruit worden deze
levensmiddelen geleverd aan het regionale verdeelpunt in Eindhoven. Anderzijds weten
particulieren, scholen en bedrijven ons gelukkig regelmatig te vinden met speciale acties en
donaties. De ervaring leert dat dit in het bijzonder in de decembermaand het geval is. Zo verrasten
zowel de Adios-jongerengroep van de Protestantse Gemeente Agnus-Deikerk als de OBS-Ekenrooi
en St. Christoffelschool onze voedselbank met een prachtige hoeveelheid levensmiddelen. Drie
bridgeclubs hielden een succesvolle voedselinzameling voor de Voedselbank.
De opbrengst van het Octoberfest bij DVS voetbal kwam ten goede aan onze voedselbank en van
diverse particulieren werden grote en kleine donaties ontvangen, bijvoorbeeld ter gelegenheid
van een jubileum of verjaardag. Een particulier schenkt ons regelmatig een grote hoeveelheid
eieren en kaas en zorgt een andere particulier voor tandpasta; de bewoners van een
appartementsgebouw zamelen voortdurend levensmiddelen in. Onze voorraad levensmiddelen
houden we aan in de dubbele garage aan De Bleeck, die de gemeente ons kosteloos ter
beschikking stelt. In die garage vindt ook onze aanhangwagen een plaats.
Halfjaarlijks worden de cliënten van onze voedselbank in de gelegenheid gesteld om gebruik te
maken van de Kledingbank in Eindhoven. Voor alle gezinsleden is daar kosteloos nieuwe kleding
beschikbaar, ofwel kleding die nog in zeer goede staat verkeert. Sinds dit jaar mogen onze cliënten
in november gratis gebruik maken van de Speelgoedbeurs (Speelkr8) in Veldhoven.
In dit verslagjaar konden de kinderen van onze cliënten ruimschoots deelnemen aan
jeugdactiviteiten en vakantie-uitjes. Zo konden de kinderen gratis naar de speeltuin Klimbim,
deelnemen aan Pretfestival op de IJsbaan van Eindhoven als start van de zomervakantie, meedoen
aan de jeugdweek als afsluiting van de zomervakantie en konden zij – dankzij enkele specifieke
financiële donaties - met hun ouders naar het attractiepark Toverland in Sevenum. Deze vakantieuitjes werden in het bijzonder door de kinderen met enthousiasme begroet. Rond de viering van
Sint-Nicolaas en Kerstmis werden de pakketten extra feestelijk gevuld. Sint-Nicolaas verraste de
kinderen met een suprisezak vol met kadootjes en lekkernijen. Aan de vooravond van Kerstmis
stond voor elk huishouden een extra kerstpakket klaar. En tijdens de laatste uitdeeldag van het
jaar op 30 december werden de cliënten getrakteerd op oliebollen, verzorgd door de jongeren van
de Protestantse Agnus-Dei-gemeente.
Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Aalst-Waalre bestaat per ultimo 2015 uit: Janpeter
Hazelaar (voorzitter), Jan de Zeeuw (vice-voorzitter), Theo Prinssen (penningmeester), Victor
Jurgens (secretaris), Joke Gelens (intake cliënten) en Peter van Galen (Cliënten-registratie). Er
werden in dit verslagjaar vier bestuursvergaderingen gehouden in een vergaderruimte van de
pastorie aan de Eindhovenseweg. De bestuursactiviteiten omvatten in het verslagjaar o.a. de
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samenstelling van het beleidsplan 2016 – 2018, het onderhouden van politieke en ambtelijke
contacten met de gemeente Waalre en van contacten met andere vrijwilligersorganisaties die te
maken hebben met armoede binnen de Gemeente Aalst-Waalre. Door het bestuur wordt
deelgenomen aan de regiovergaderingen van de ‘voedselbankcluster Eindhoven’. Deze
bijeenkomsten worden vijf maal per jaar georganiseerd, ter uitwisseling van ervaringen en
onderlinge afstemming van beleid. De bijeenkomsten vinden steeds plaats bij een van de
deelnemende voedselbanken. Ook neemt het bestuur deel aan de halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergaderingen van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland. In het verslagjaar is
onze internetsite geactualiseerd.
Het bestuur is ook belast met de voorbereiding van de kwartaalbijeenkomsten van onze
vrijwillig(st)ers. Eens per kwartaal wordt tijdens een bijeenkomst van alle vrijwilligers het
dienstrooster voor de komende periode vastgesteld. Ultimo 2015 bestond het
vrijwillig(st)ersbestand van onze voedselbank uit 26 personen. We konden in het verslagjaar twee
nieuwe vrijwillig(st)ers verwelkomen. Enkele vrijwillig(st)ers moesten om gezondheidsredenen
hun inzet verminderen. Helaas overleed kort na het verstrijken van dit verslagjaar op 2 januari
2016 Annelies Nijdam. Met haar verliest onze organisatie een vrijwilligster die gedurende vijf jaar
heel betrokken was bij ons werk, onze cliënten en collega-vrijwillig(st)ers.
Financiën
De financiële jaarstukken 2015 zijn door een kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden.
Afgelopen jaar hebben wij in totaal € 7.402 ontvangen, waar € 9.057 aan uitgaven tegenover
stonden. Daarvan betrof ruim € 6.693 aankopen van levensmiddelen en verpakkingsmaterialen.
Wij kunnen ons verheugen over een bijzonder laag kostenniveau, daar we uitsluitend met
vrijwillig(st)ers werken en geen huur verschuldigd zijn voor het gebruik van de uitdeel- en
opslagruimte.
We mogen, dankzij de gemeente Waalre, kosteloos gebruik maken van een dubbele garage aan De
Bleeck voor de opslag van onze levensmiddelenvoorraad en de stalling van onze aanhangwagen.
Deze ruimte voldoet geheel aan onze verwachtingen, maar is vooralsnog helaas slechts een
tijdelijke voorziening tot uiterlijk juni 2017. Daarom is het vinden van een vervangende
opslagruimte noodzakelijk, met wellicht daaraan verbonden financiële consequenties. We
beschikken daarnaast nog wel over een beperkte opslagruimte in een berghok behorende bij een
appartement dat ons ter beschikking wordt gesteld door woningstichting Thuis (voorheen: Aert
Swaens). Deze ruimte wordt in hoofdzaak gebruikt voor de opslag van drogisterijartikelen, zoals
schoonmaakmiddelen en toiletartikelen.
Tenslotte: een woord van dank!
Wij danken allen die het in 2015 hebben mogelijk gemaakt om onze cliënten wekelijks te voorzien
van een voedselpakket. In de eerste plaats gaat onze dank uit naar al onze vrijwillig(st)ers, de
gemeente Waalre voor het beschikbaar stellen van de dubbele garage aan De Bleeck, maar
daarnaast ook naar allen die met giften, groot of klein, ons werk hebben ondersteund. Wij hopen
op ieders steun te mogen blijven rekenen.

Bestuur van de Stichting Voedselbank Aalst-Waalre

maart 2016
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Financieel Verslag 2015
Stichting Voedselbank Aalst-Waalre
te: Waalre
K.v.K. Nummer: 55533809
ANBI-nummer: 8517.54.545

(na verwerking resultaat)

Balans per
31-12-15

Balans per
31-12-14

AKTIVA
Liquide middelen
Overlopende posten

39.995,53
185,61

41.223,54
219,72

totaal

40.181,14

41.443,26

PASSIVA
Bestemmingsreserves
Algemene reserves

25.000,00
14.771,64

25.000,00
16.427,42

Kortlopende schulden

409,50

15,84

40.181,14

41.443,26

totaal

01-01-2015 t/m
31-12-15

01-01-2014 t/m
31-12-14

Baten
Subsidies van overheden
Overige baten
Resultaten voorgaande jaren

0,00
7.401,98
0,00

0,00
17.481,68
201,03

Som der baten

7.401,98

17.682,71

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten beheer en administratie

6.693,49
2.364,27

6.050,16
1.933,38

Som der lasten

9.057,76

7.983,54

-1.655,78

9.699,17

Saldo van baten en lasten
31 maart 2016
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Stichting Voedselbank Aalst-Waalre
te: Waalre
K.v.K. Nummer: 55533809
ANBI-nummer: 8517.54.545
01-01-2015 t/m
31-12-15
Toelichting op Staat van Baten en Lasten:
Overige baten:
Giften Particulieren
Giften Organisaties
Eénmalige schenkingen
Overige baten

Kosten Beheer en administratie:
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuur- en vrijwilligerskosten
Transportkosten
Bankkosten
incidentele kosten

01-01-2014 t/m
31-12-14

5.389,00
1.827,37
0,00
185,61
7.401,98

4.660,00
12.601,96
0,00
420,75
17.682,71

604,40
314,59
569,21
354,40
41,70
479,97
2.364,27

479,48
316,80
463,36
601,04
72,70
0,00
1.933,38

31 maart 2016
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