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Het jaar kenmerkte zich door het stabiele aantal huishoudens dat een beroep doet op onze
voedselbank. Wel veel mutaties maar het aantal bleef tussen de 20 en 25 schommelen. Positief
kunnen we terugkijken op twee operationele zaken.
• De gemeente Waalre heeft na een positieve evaluatie, met de Voedselbank Aalst-Waalre
en het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD), besloten dat het maandelijkse
contactpunt voortgezet zal worden tijdens de uitgifte van de voedselpakketten.
• Een onaangekondigde hercontrole van onze werkwijze in voedselveiligheid en hygiëne
hebben we met verve doorstaan.
Het jaar stond ook positief in het teken van ons 10-jarig jubileum.
Wel werden we tegen het einde van het jaar getroffen door een hevige brand op het perceel de
Bleeck. Het woonhuis is totaal vernield en zal afgebroken worden. Het totale perceel, inclusief de
garage, zal als bouwkavel verkocht worden. Voor de garage die wij in bruikleen hebben als opslag
komt daarmee ook het einde in zicht. We moeten op zoek naar een nieuwe locatie in 2017 voor
onze opslag. De eerste contacten met de gemeente Waalre laten zien dat we die nieuwe
vervangende locatie zeker gaan vinden.
Aantal huishoudens blijft stabiel
Het aantal huishoudens dat wekelijks een beroep doet op onze voedselbank bleef in de loop van
het jaar stabiel. Vanaf de eerste week bleef het aantal huishoudens op gemiddeld 20 - 25.
Op 31 december 2016 zijn er 25 huishoudens, in totaal 50 personen, waarvan 22 kinderen jonger
dan 18 jaar.

Het duurzame doorzetten van het economische herstel vormt slechts een deel van een verklaring
voor de stabilisering van het aantal cliënten. Een aantal cliënten is uitgestroomd door een
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oplossing voor hun financiële problemen, waardoor zij met hun inkomen boven de gestelde
(landelijke) norm van Voedselbanken zijn gekomen. Er was echter ook een constante instroom van
nieuwe cliënten, veelal personen en huishoudens met financiële problemen. Maar ook de
toegenomen bekendheid van de voedselbank bij zowel huishoudens als hulpverlenende instanties
heeft bijgedragen aan de instroom. Instanties als Centrum Maatschappelijke Deelname van de
gemeente
Waalre,
Steunpunt
Vluchtelingen
Waalre,
Diaconaal
Noodfonds,
Bewindvoerderkantoren en GGZE verwijzen naar ons.
Overigens zijn veel huishoudens maar korte tijd aangewezen op onze voedselbank, bijvoorbeeld
als overbrugging naar een uitkering. De verstrekking van een voedselpakket werd aan 32
huishoudens beëindigd. Zoals bekend zijn schulden er veelal de oorzaak van dat huishoudens
aangewezen raken op een voedselbank en daarom wordt er veel aandacht gegeven aan het
voorkomen en oplossen van financiële problemen. Zo wordt hulp geboden bij het vinden van
financiële regelingen waar ten onrechte nog geen beroep op wordt gedaan. Daarbij speelt
laaggeletterdheid regelmatig een niet altijd onderkende rol. Ook veroorzaken werkloosheid,
scheiding en ziekte, al of niet in combinatie, regelmatig ernstige financiële problemen. De
beoordeling en regelmatige hertoetsing van de financiële situatie van de huishoudens geschiedt,
uit een oogpunt van privacy, door slechts één van onze bestuursleden. Ook de prognoses van
regionale en landelijke bronnen laten geen significante stijging van het aantal cliënten zien.
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Hoe lang maakten cliënten gebruik van de Voedselbank
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Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) blijft aanwezig
Een evaluatie van de maandelijkse aanwezigheid van medewerkers van Het CMD op het uitgifte
punt in de Agnus Dei-kerk heeft een wederzijdse meerwaarde aangetoond. Er is sprake van een
laagdrempelige 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 daardoor laag om in contact te komen met de gemeente.
Een onaangekondigde audit met glans doorstaan!
Onze voedselbank heeft eind 2016, na een onverwachte hercontrole, een positieve beoordeling
voor behoud van het HG-certificaat gekregen van Houwers Groep uit Geldermalsen. Dit betekent
dat we wederom over een gedegen bewijs beschikken over een correcte manier van werken op
het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.
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Je krijgt wat je verdient
In dit verslagjaar bestaat de Voedselbank Aalst-Waalre 10 jaar. Een jubileum dat niet direct
aanleiding gaf voor een grote viering. De bank is in mei 2006 opgericht voor het verlenen van
noodhulp met het oogpunt om uiteindelijk weer overbodig te worden. Maar de realiteit leert dat
onze lokale samenleving zonder Voedselbank eigenlijk ondenkbaar is. Dus géén feest vieren maar
wel een mooi moment om even stil te staan bij het 10-jarig bestaan. Het gezegde je krijgt wat je
verdient werd wel letterlijk ingevuld op vrijdag 15 juli voor de vrijwilligers van de Voedselbank
Aalst-Waalre. Een heerlijke zomerse dag, een prachtige locatie in de tuin van de AD-kerk, veel
‘warme’ belangstelling van relaties en leveranciers, mooie waarderende woorden werden
uitgesproken door o.a. onze burgemeester, de heer Brenninkmeijer, een heerlijke BBQ,
ontspanning met komische act Berry Knaapen en meezingkoor Efkes Schruwwe. Kortom, een
onvergetelijke gebeurtenis die nog lang in het geheugen van de vrijwilligers zal blijven hangen.
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. Voor een 2-persoons huishouden ligt de inhoud van de voedselpakketten bij onze
voedselbank gemiddeld op 35 consumenteneenheden. Het voedsel is enerzijds afkomstig vanuit
de landelijke en regionale voedselverwerving, maar ook uit de succesvolle maandelijkse
inzamelingen die we sinds begin 2011 in alle drie de kerken binnen onze gemeente mogen
houden. Anderzijds weten particulieren, scholen en bedrijven ons gelukkig regelmatig te vinden
met speciale acties en donaties.
Zo verrasten zowel de Adios-jongerengroep van de Protestantse Gemeente Agnus Dei-kerk, een
drietal bridgeclubs, als de OBS-Ekenrooi en St. Christoffelschool onze voedselbank met een
prachtige hoeveelheid levensmiddelen. De medewerkers van Albert Heijn Aalst en de
medewerkers van de gemeente Waalre brachten een onverwachte bijdrage aan onze
voedselpakketten. Aan het eind van het jaar kregen wij bericht van een zakelijke weldoener die
ons een aanzienlijk bedrag doneerde.
Naast giften die bijgeschreven worden op onze bankrekening ontvangen we ook regelmatig geld in
enveloppen. Veel van deze financiële donaties worden gegeven met als doel: de aankoop van
extra levensmiddelen. Al deze extra levensmiddelen zijn heel belangrijk, daar de landelijke
aanvoer sterk in omvang varieert en vaak ontoereikend is om wekelijks een volwaardig pakket te
kunnen aanbieden. Daarnaast kunnen, dankzij de donaties, duurdere non food-artikelen worden
aangeschaft, zoals wasmiddelen en toiletpapier. De landelijke voedselbankorganisatie gaat er
overigens ook vanuit dat de lokale voedselbanken zelf voor een groot deel van de inhoud van de
pakketten zorgdragen.
De voedselpakketten kunnen iedere donderdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur worden
opgehaald. Voor degenen die daar prijs op stellen is koffie of thee beschikbaar in de loungehoek
en daar kan onderling of met de vrijwilligers worden gepraat. De pakketten die blijven staan
worden naar huishoudens gebracht die voorheen cliënt waren van onze voedselbank maar daar
nu niet meer voor in aanmerking komen (zgn. reservegezinnen).
De weggebleven cliënt wordt schriftelijk geïnformeerd over de geldende regels. Indien de
afwezigheid zonder bericht zich twee weken achtereen voordoet, dan wordt de verstrekking
beëindigd, ervan uitgaande dat er blijkbaar geen behoefte aan bestaat. Als een voedselpakket
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toch nodig is kan men zich opnieuw aanmelden bij onze voedselbank waarna hernieuwde
toelating pas plaatsvindt na het maken van strikte afspraken, om herhaling te voorkomen.
De cliënten van onze voedselbank zijn in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de
Kledingbank in Eindhoven. Ook mogen kinderen (0-13 jr) van onze cliënten 2 keer per jaar naar de
speelgoedbank in Eindhoven om daar iets uit te zoeken. Door de landelijke Stichting
Armoedefonds is een bedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf kleding Een zevental
huishoudens (10 cliënten) heeft hiervan gebruik gemaakt en heeft daarmee bij C&A nieuwe
kleding kunnen aanschaffen.
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,
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
vakantie-uitjes werden in het bijzonder door de kinderen met enthousiasme begroet. Al deze
activiteiten vallen buiten de primaire doelstelling van onze voedselbank, maar worden van groot
belang geacht voor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd uit ‘onze’ gezinnen, ook
zij willen er zo volledig mogelijk ‘bij horen’ en ‘meedoen’ in onze samenleving. 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 op 30 december werden de cliënten
getrakteerd op, door enkele vrijwilligers gebakken, oliebollen.
Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Aalst-Waalre bestaat per ultimo 2016 uit: Janpeter
Hazelaar (voorzitter), Jan de Zeeuw (vice-voorzitter, voedselveiligheid en coördinatie vrijwilligers),
Theo Prinssen (penningmeester), Victor Jurgens (secretaris), Joke Gelens (intake cliënten) en Peter
van Galen (administratie cliënten). In 2016 werd de secretaris in zijn werkzaamheden ondersteund
door Leny Bontenbal. Er werden in dit verslagjaar vier bestuursvergaderingen gehouden. De
bestuursactiviteiten omvatten in het verslagjaar o.a. jaarverslag 2015 en begroting 2016, de
gebruikelijke taken, 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 vijf maal per jaar deelgenomen aan de
regiovergaderingen van de ‘voedselbankcluster Eindhoven. Daarbij vinden uitwisseling van
ervaringen en onderlinge afstemming van beleid plaats. De bijeenkomsten vinden steeds plaats bij
een van de deelnemende voedselbanken. Ook neemt het bestuur deel aan de halfjaarlijkse
vergaderingen met het Voedselbanken-regiobestuur Brabant-Zeeland en de viermaandelijkse
Algemene Ledenvergaderingen van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland.
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 het komende kwartaal vastgesteld. Tevens wordt dan bijgepraat over actuele
zaken en worden daarover zo nodig afspraken gemaakt.
Ultimo 2016 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 en verhuizingen hun inzet verminderen of zelfs stopzetten.
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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 2016 tweemaal gezamenlijk.
Belangrijkste agendapunt was de locatie voor de opslag. Vóór de brand is er ingezet op een
duurzame afspraak voor het gebruik van de garage. De genoemde brand heeft dat proces radicaal
doorkruist. Er is met steun vanuit Raad van Advies een actie ingezet voor alternatieve locaties. De
wederzijdse inspanning lijkt tot een goed resultaat te leiden.
Ons bestuur en de voorzitter van de adviesraad hadden gezamenlijk een voortgangsgesprek met
wethouder P. van Liempd, o.a. van minimabeleid, van de gemeente Waalre.
Financiën
De financiële jaarstukken 2016 zijn door een kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden. De
resultatenrekening en de balans zijn als bijlage aan dit jaarverslag gehecht. Dank zij een op de
valreep van 2016 ontvangen onverwachte gift van €5.000 konden we het jaar afsluiten met een
batig saldo van ruim €4.800. Wij kunnen ons blijven 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. Daardoor kunnen wij garanderen dat alle donaties
direct ten goede komen aan hen die wekelijks een voedselpakket nodig hebben.
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 door de brand en de verkoop van het
perceel kunnen we nog tot medio juni 2017 gebruik maken van deze ruimte. Daarom is het vinden
van een vervangende opslagruimte noodzakelijk, met wellicht 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.
Een zekere voorraadvorming in beide opslagruimtes is nodig, o.a. vanwege het wekelijks
variërende aanbod en voor de opvang van piekaanvoeren, bijvoorbeeld in de decembermaand.
Tenslotte: een woord van dank!
Wij danken allen die het in 2016 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, maar
daarnaast ook naar allen die met giften, groot of klein, ons werk hebben ondersteund. Wij hopen
op ieders steun te mogen blijven rekenen.
April 2017
Bestuur van de Stichting Voedselbank Aalst-Waalre
Bankrekening: NL30 RABO 0159 1603 16
ANBI-fiscaal nummer: 851754545
Kamer van Koophandel-nr. 55533809
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Stichting Voedselbank Aalst-Waalre
te: Waalre
K.v.K. Nummer: 55533809
ANBI-nummer: 8517.54.545

(na verwerking resultaat)

01-01-2016 t/m
31-12-2016

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

AKTIVA
Liquide middelen

46.409,78

40.181,14

totaal

46.409,78

40.181,14

PASSIVA
Bestemmingsreserves
Algemene reserves

25.000,00
19.632,66

25.000,00
14.771,64

1.777,12

409,50

46.409,78

40.181,14

Kortlopende schulden/overlopende posten
totaal

01-01-2016 t/m
31-12-2016

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

Baten
Subsidies van overheden
Overige baten
Resultaten voorgaande jaren

0,00
14.886,85
0,00

0,00
7.200,95
201,03

Som der baten

14.886,85

7.401,98

7.707,78
2.318,05

6.693,49
2.364,27

10.025,83

9.057,76

4.861,02

-1.655,78

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

