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Inleiding 
Het jaar in enkele hoofdpunten: 
• Onze voedselbank is erin geslaagd om haar werk ononderbroken voort te zetten, 

ondanks de corona-epidemie; 
• Veel oudere vrijwilligers onderbraken hun medewerking vanwege corona. Gelukkig 

meldden zich een groot aantal jongere vrijwilligers spontaan voor hulp; 
• Om besmetting met het coronavirus te voorkomen moest de werkwijze in de winkel 

en de indeling van de winkelruimtes worden aangepast; 
• Het aantal huishoudens dat wekelijks een beroep doet op onze voedselbank bedraagt 

zo’n 40 huishoudens gemiddeld per week; 
• We zijn erin geslaagd om onze klanten wekelijks een ruime keuze aan artikelen aan 

te bieden; 
• Onze vrijwillig(st)ers hebben een geweldige inspanning geleverd om dit voor elkaar 

te krijgen; 
• De sympathie van velen ervaren wij door de grote steun uit onze gemeente in de 

vorm van donaties; 
• Opnieuw hebben we de onaangekondigde her controle van onze werkwijze in 

voedselveiligheid en hygiëne met de maximaal haalbare honderd punten glansrijk 
doorstaan; 

• Onze website is geheel vernieuwd. Ook het aanmelden als klant is nu mogelijk; 
• Drie bestuursleden van het eerste uur hebben het bestuur verlaten. Er zijn twee 

nieuwe bestuursleden van start gegaan in 2020. 
 
Ondanks de corona-epidemie zette onze voedselbank haar werk voort. De verspreiding 
van het coronavirus leidde in maart tot een schok in de samenleving. 
Onderwijsinstellingen en de horeca moesten sluiten en iedereen kreeg de opdracht 
zoveel mogelijk thuis te blijven en zo mogelijk kantoorwerk in te ruilen voor 
thuiswerken. Een flink aantal voedselbanken staakten tijdelijk hun werkzaamheden. 
De overblijvende actieve vrijwilligers van onze voedselbank legden zich hierbij niet neer. 
Zij begonnen, onder leiding van ons bestuurslid Frank Kleintjens, met de werving van 
nieuwe, veelal jongere, vrijwilligers via Goed voor Mekaar Waalre en weekblad De 
Schakel. Corona zorgde ervoor dat het aantal mensen dat tegelijk aanwezig was zo 
beperkt mogelijk moest blijven. En alle aanwezigen moesten de onderlinge afstand van 
anderhalve meter respecteren. Er werd daarom een systeem ingevoerd waarbij met alle 
klanten een tijdstip werd afgesproken waarop ze werden verwacht. En zij moesten 
buiten op hun beurt wachten, hetgeen dankzij gunstige weersomstandigheden gelukkig 
geen groot probleem was. In de winkel werd ‘eenrichtingsverkeer’ ingevoerd en werden 
op plaatsen waar vrijwilligers en afhalers elkaar noodgedwongen dicht benaderden 
spatschermen aangebracht en was ontsmettingsmiddel beschikbaar. In lijn met het 
landelijke overheidsbeleid werd pas in het najaar het gebruik van mondkapjes in de 
winkel verplicht. Naar verwachting zal deze situatie zeker de eerste maanden van 2021 
ongewijzigd voortduren. 
 
Grote waardering is op zijn plaats voor de vrijwilligers die in deze moeilijke periode kans 
hebben gezien om ons belangrijke werk zonder onderbreking voort te zetten. Deze 
waardering werd namens de gemeente ook uitgesproken door de toenmalige wethouder 
van Sociaal Domein, mevrouw L. Smit-Volkers. 
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Aantal huishoudens stabiliseert 
Na een forse groei in 2019, is het aantal huishoudens dat wekelijks een beroep doet op 
onze voedselbank in 2020 minder sterk gestegen. Dat geldt ook voor het aantal 
personen en kinderen jonger dan 18 jaar. De stijgingen variëren tussen de 8% en 15%. 
In de volgende tabel tonen wij de ontwikkeling over de afgelopen drie jaren. 
 
Kengetallen klanten 2018 2019 2020 Groei 

2020 
Huishoudens einde jaar 24 41 46 12% 
Personen einde jaar 60 103 116 14% 
Kinderen jonger dan 18 einde jaar 18 41 47 15% 
Totaal huishoudens gedurende gehele jaar 64 58 65 12% 
Totaal personen gedurende gehele jaar 168 145 157 8% 

 
De gegevens in de tabel zijn vastgesteld per 31 december 2020. De cijfers behoeven 
enige toelichting. Aantal gezinnen 46, waarvan vier gezinnen van de reservelijst. Deze 
gezinnen zijn onderweg de Voedselbank te verlaten en komen in principe gedurende een 
jaar nog één keer per maand boodschappen doen. We houden hier de vinger aan de 
pols. We leveren maatwerk naar de klant om een “voedselbankval” te voorkomen. 
 
Veel klanten hebben te maken met schuldenproblematieken. Als ze binnenkomen is er 
net een instantie in huis gekomen die orde op zaken probeert te krijgen. Dat kan zijn 
TA, Plusteam of een bewindvoerder. Andere problematieken zijn dreiging van 
huisuitzetting. Een enkeling was zelfs ruim een half jaar dakloos. Er is veel eenzaamheid 
en psychische problematiek. Opvallend is dat maatschappelijke onrust bij onze klanten 
harder binnenkomt. Tegenstrijdige standpunten in de media bij BLM, RIVM-regels, 
Amerikaanse verkiezingen, vaccinatieprocedures, verkiezingsretoriek bij extreemrechts. 
Onze klanten zijn hierin veel minder weerbaar. De intakers spreken met de klanten 
hierover. Vanaf mei is de (her)intake weer opgepakt.  
 
Groei 
We hebben ons ingesteld op een aanmerkelijke groei van het aantal klanten. Landelijk 
gezien is die er met name in de grote steden gekomen en niet zozeer in de 
landsgemeenten. Hiermee lopen we in de pas. Er was wel wat groei en in enkele 
gevallen had dit ook te maken met corona zoals verlies van werk of omvallen van een 
bedrijf. 
 
Corona 
Het jaar 2020 zal vooral de boeken in gaan als het jaar van Covid-19. Al vroeg in het 
jaar was duidelijk dat het virus ook ons in de diepste haarvaten zou raken. De aanloop 
tot grote veranderingen kwam op gang in de eerste weken van maart. Op 12 maart 
kregen we te maken met de sluitingen van o.a. horeca, scholen en kinderopvang en met 
de eerste RIVM-regels. 
 
Dit had direct drie belangrijke gevolgen: 

a. Artikelen: er kwam kortstondig een flinke toelevering op gang van vers en zuivel 
vanuit de lokale restaurants en kinderdagverblijven. Door de sluiting wilden zij 
hier vanaf. Er was door het jaar heen een groeiende maatschappelijke 
bewustwording van de gevolgen van corona waardoor er ruimhartig werd 
gedoneerd; 

b. Inzet vrijwilligers: vanwege het besmettingsgevaar is ongeveer 75% van de 
vrijwilligers tijdelijk gestopt met hun werk. De gemiddelde leeftijd was ca. 73 
jaar. Bestaande schema’s kwamen direct te vervallen en er moest worden 
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geïmproviseerd. Groot geluk hierbij was dat er veel (jongere) krachten 
beschikbaar kwamen, omdat de hogescholen en universiteiten dicht gingen en 
veel mensen thuis kwamen te zitten. Veel mensen melden zich spontaan deels 
ook via Goed Voor Mekaar. Er zijn veel nieuwe krachten die willen blijven. Voor 
een aantal oud-vrijwilligers duurt de crisis te lang. Zij ervaren dat de afstand tot 
de Voedselbank steeds groter wordt; 

c. Organisatie: Onze klanten waren al bekend met het “winkelconcept”, maar zij 
deden begeleid door ons de boodschappen. In de eerste weken van de 
coronacrisis hebben we de klanten gebeld met een bestellijst voor de 
boodschappen. Binnen de RIVM-regels hebben we daarna het concept aangepast: 
klanten kunnen nu geheel zelfstandig hun keuzes maken binnen de limieten per 
artikel in relatie tot de gezinsomvang. Per saldo betekent dit dat er eerder minder 
dan meer wordt meegenomen aan boodschappen.  

 
We hebben tijdsloten ingesteld. Elk kwartier maximaal 4 klanten. De huidige werkwijze 
ervaren zowel de klanten als de vrijwilligers positief. Deze werkwijze blijft gehanteerd 
worden. We hanteren wel een strikte routing om de 1,5 meter afstand tussen klanten 
onderling en de vrijwilligers te handhaven. Met deze werkwijze hebben we de aandacht 
getrokken van voedselbanken in den lande die informeren of komen kijken. 
 
Samenwerking 
Vanwege Corona is de samenwerking met lokale organisatie anders vormgegeven. Er 
was meer telefonisch overleg. 
 
Netwerk Waalre Schuldenvrij: via deze organisatie werd er overleg gevoerd met de 
gemeente en werd in gezamenlijkheid naar buiten getreden met Burger Schuld Hulp, 
Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk, Thuis Administratie, Waalre Schulden Vrij in het 
zoeken naar inwoners die in armoede komen en nog teveel “onder de radar” blijven. 
 
Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (CMD): er is een keer overleg geweest en 
een andere afspraak stond gepland. Het maandelijkse spreekuur in de AD was er alleen 
in januari en februari. In individuele gevallen is er telefonisch contact geweest. Nieuw 
was de fijne samenwerking met Goed Voor Mekaar, de vrijwilligers ondersteuning van de 
gemeente. Zij waren heel actief in de bemiddeling van vrijwilligers en de opzet van een 
donatiepunt op de weekmarkt. 
 
Veel lokale verenigingen en organisaties zijn voor de Voedselbank in de weer geweest. 
Loopgroep Waalre, Rotary De Kempen, Planterij De Pimpernel, Kringloop De Kempen, 
Museum Waalre, Heel Waalre Bakt en veel anderen. Er was steun van supermarkten en 
winkeliers. De gunfactor van de Waalrese bevolking is groot gezien de donaties bij de 
supermarkten, kerstattenties enz. 
 
Meer dan boodschappen 
Onze klanten mogen twee keer per jaar een afspraak maken bij de kledingbank. Door 
corona zijn de activiteiten daar helaas sterk ingeperkt. Samen met Stichting Leergeld 
hebben wij de gezinnen met kinderen kunnen helpen met kledingcheques en met de 
Schoolspullenpas. 
 
Er wordt steeds vaker gebeld naar de Voedselbank om kleding, meubilair of apparatuur 
te doneren. We zijn een Voedselbank en we slaan niets op, maar we hebben veel 
bemiddeld en voor het transport gezorgd. We zien dit vanwege Corona als een tijdelijke 
activiteit.  
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Via de gemeente verstrekken wij onze klanten maar ook klanten van Stichting Leergeld 
en Vluchtelingenwerk handgel en mondkapjes. 
 
Onder de radar 
Met een landelijk onderzoek is gebleken dat veel gezinnen die onder de armoedegrens 
leven (nog) niet naar de Voedselbank gaan. Een belangrijke reden is schaamte maar ook 
het onbekend zijn met de Voedselbank. 
 
Onze visie is dat de website van de Voedselbank de spil is van communicatie. Daarom is 
er na de eerste golf besloten om deze site te vernieuwen. Deze moest laagdrempelig zijn 
maar wat betreft taalgebruik ook heel toegankelijk. Een voorleesfunctie was eveneens 
wenselijk. 
 
Bovendien moest het aanmelden voor potentiële klanten eenvoudig worden. Wij vonden 
dat tevens de manier van doneren simpeler moest worden. In september is onze website 
met bovenstaande wensen online gegaan. De eerste online aanmeldingen zijn reeds 
ontvangen. 
Het ophangen van posters bij de supermarkten heeft er hopelijk toe geleid dat de 
naamsbekendheid onder de inwoners van Waalre groeiende is. 
De vernieuwde flyer, eveneens met eenvoudig taalgebruik draagt hier hopelijk ook aan 
bij. 
 
Verwerving van levensmiddelen 
Dankzij extra inspanningen slaagden we er, ondanks de groei, in om wekelijks te zorgen 
voor een ruim aanbod aan levensmiddelen Onze levensmiddelen waren in 2020 
afkomstig via/van:  
 

2019 2020 Afkomstig van 
35% 53% Nationale voedselbank 
26% 15% Eigen inzameling (o.a. de maandelijkse mandenactie in de kerken, 

de vaste winkelwagens in AH-Aalst en AH-Waalre, spontane 
donaties van particulieren en bedrijven) 

25% 24% Collega voedselbanken 
7% 4% Gekocht 
4% 1% Bakkers en supermarkten (overgebleven brood en andere artikelen) 
3% 2% Winkelacties bij supermarkten 

 1% Douwe Egberts koffieactie 
 
We mogen voor de wekelijkse winkel op donderdag tussen 11.30 en 14.00 uur 
gebruikmaken van een daarvoor zeer geschikte ruimte in het gebouw van de Agnus Dei-
kerk. Tweepersoonshuishouden kunnen wij – ter illustratie - wekelijks een keuze laten 
maken uit gemiddeld 35 tot 45 artikelen. Vergeleken met veel collega-voedselbanken 
vallen wij hiermee in positieve zin op. Wanneer het aantal klanten echter substantieel 
verder gaat toenemen, zal dit mogelijk om aanpassing van onze werkwijze vragen. 
 
De eind 2017 in gebruik genomen opslaglocatie aan de Dreefstraat voldoet geheel aan 
de verwachtingen. Het voorraadbeheer geschiedt via het Excel-programma. Daarin 
worden alle gegevens van de binnengekomen (aantal, T.H.T.-datum, fabrikant, datum 
van ontvangst en opbergplaats in ons magazijn) en uitgegeven artikelen (aantal, datum 
en aan wie) vastgelegd. Hierdoor beschikken we steeds over een totaaloverzicht van de 
voorraad per artikel, met bijbehorende T.H.T (tenminste houdbaar tot) datum en 
toegestane overschrijding van deze datum volgens de regels van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 
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We beschikken daarnaast nog over een beperkte opslagruimte in een berghok behorende 
bij een appartement dat ons ter beschikking wordt gesteld door woningstichting Thuis. 
Deze ruimte wordt in hoofdzaak gebruikt voor de opslag van drogisterijartikelen, zoals 
schoonmaak- en toiletartikelen. 
 
Aandacht voor voedsel- en arbeidsveiligheid 
Onze voedselbank heeft in dit verslagjaar, na de onverwachte jaarlijkse her controle, 
voor het zesde achtereenvolgende jaar een positieve beoordeling voor behoud van het 
Inspectie-certificaat gekregen van de Houwers Groep. Dit betekent dat we wederom 
over een gedegen bewijs beschikken voor 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 NVWA. 
 
In februari 2020 hebben we, samen met de Voedselbank Geldrop-Mierlo, een 
bijscholing georganiseerd voor onze vrijwillig(st)ers over aspecten van voedsel- en 
arbeidsveiligheid. Inleidingen werden verzorgd door de heren Henk van der Meer 
namens de landelijke vereniging van voedselbanken (voedselveiligheid) en Hans Roex, 
fysiotherapeut (arbeidsveiligheid). 
 
Samenwerking met de Voedselbank Geldrop - Mierlo  
De samenwerking met de Voedselbank Geldrop-Mierlo is in 2020 voortgezet. Zo worden 
de voor onze voedselbank bestemde levensmiddelen bij het distributiepunt in Eindhoven 
wekelijks opgehaald door collega-vrijwilligers van de Voedselbank Geldrop-Mierlo. Om 
beide voedselbanken zoveel mogelijk te kunnen voorzien van een evenwichtig en 
volledig pakket aan levensmiddelen wordt ook intensief samen opgetrokken bij de 
verwerving van levensmiddelen. 
 
Deze samenwerking heeft een aanzienlijke meerwaarde voor beide voedselbanken. Wij 
danken onze collega-vrijwillig(st)ers van de Voedselbank Geldrop-Mierlo voor hun inzet 
ten bate van onze voedselbank! 
 
Steun van velen! 
De landelijke voedselbankvereniging gaat ervan uit dat de lokale voedselbanken zelf 
voor een groot deel van aanbod zorgdragen. Dit lukt ons in ruime mate!  
 
Zo 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. 
 
De landelijke actie ter inzameling van Douwe Egbertspunten in december bracht in onze 
gemeente zo’n 250.000 punten op. Dit zal onze voedselbank flink wat koffie opleveren. 
 
Van diverse particulieren werden in de loop van het jaar grote en kleine donaties 
ontvangen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum of verjaardag. Naast giften 
die we ontvangen op onze bankrekening ontvangen we ook regelmatig geld in 
enveloppen. Veel van deze financiële donaties worden gegeven met uitdrukkelijk als 
doel: de aankoop van extra levensmiddelen en non foodartikelen. Mede hierdoor hebben 
we ook regelmatig was- en schoonmaakmiddelen en toiletpapier in onze winkel.  
 
Wij zijn alle donateurs heel dankbaar voor hun bijdrage! 
 
Verdere activiteiten t.b.v. onze klanten 
De klanten van onze voedselbank zijn ook in 2020 in de gelegenheid gesteld om 
halfjaarlijks gebruik te maken van de Kledingbank in Eindhoven. Ook mogen kinderen 
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(0-13 jaar) van onze klanten twee keer per jaar naar de Speelgoedbank in Eindhoven 
om daar iets uit te zoeken. Dankzij de landelijke Stichting Armoedefonds konden we de 
jeugd t/m 18 jaar in de gelegenheid stellen om bij nieuwe kleding aan te schaffen. 
Ditzelfde fonds stelde ons ook in staat om een aantal kinderen te voorzien van 
schoolspullenpassen, waarmee kosteloos schoolspullen konden worden aangeschaft. 
 
In dit verslagjaar konden de kinderen van onze klanten wederom gratis naar de lokale 
speeltuin Klimbim. Helaas ging de plaatselijke jeugdweek als afsluiting van de 
zomervakantie vanwege corona niet door. Hetzelfde lot trof het jaarlijkse uitje voor 
kinderen met hun ouders naar het attractiepark Toverland in Sevenum. 
 
In voorgaande jaren werden deze vakantie-uitjes in het bijzonder door de kinderen met 
groot enthousiasme begroet. Hopelijk kunnen we in 2021 de kinderen weer in de 
gelegenheid stellen om weer aan al deze activiteiten deel te nemen. Al deze activiteiten 
vallen weliswaar 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. 
 
De viering van Sint-Nicolaas en Kerstmis hebben we ook dit jaar niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Onze klanten werden in de gelegenheid gesteld om zelf een keuze te 
maken uit het ruim beschikbare speelgoed voor het kinderfeest en uit bijzondere 
etenswaren en non foodartikelen voor kerstmis. De hiervoor vermelde ‘reservegezinnen’ 
werden voor deze gelegenheden ook uitgenodigd. 
 
Planterij De Pimpernel stelde voor huishoudens die dat wilden kerstbomen beschikbaar, 
aangevuld met kerstbomen die door klanten van De Pimpernel werden geschonken. 
Deze kerstbomen werden met groot enthousiasme door ‘onze’ gezinnen in ontvangst 
genomen. 
  
Bestuur en vrijwilligers 
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Aalst-Waalre bestaat per ultimo 2020 uit: 

• Tony Liebregts (voorzitter) 
• Mark Somers (secretaris) 
• Max Scheffers (penningmeester) 
• Frank Kleintjens (voorraadbeheer, voedselveiligheid, organisatie winkeldag) 
• Mevrouw Ger de Winther (afstemming met het intakewerk en juridische zaken).  

 
Mevrouw Leny Bontenbal woont als ondersteuner van de secretaris de 
bestuursvergaderingen bij. 
 
Tijdens het verslagjaar traden de heren Jan de Zeeuw, Theo Prinssen en Victor Jurgens 
af als bestuurslid. Mevrouw Ger de Winther en de heren Mark Somers en Max Scheffers 
konden als nieuw bestuurslid worden verwelkomd. Er werden in dit verslagjaar acht 
bestuursvergaderingen gehouden. Deze vonden afwisselend plaats in een 
vergaderruimte van de pastorie in Aalst of van het AD-kerkgebouw. Vanwege de 
coronaproblemen werd ook tweemaal digitaal via ‘Zoom’ vergaderd. Het bestuur geeft 
sturing aan de voedselbank als organisatie. 
  
Een cruciale functie in onze organisatie wordt vervuld door de heren Jan Tielemans en 
Bert Waterschoot, namelijk het intakewerk. Zij beoordelen aan de hand van landelijke 
richtlijnen of huishoudens toegelaten kunnen worden tot gebruikmaking van onze 
voedselbank. Vervolgens beoordelen zij periodiek of deze deelname kan worden 
voortgezet. Daarbij wordt veel energie gestoken in het behulpzaam zijn bij het vinden 
van oplossingen van de financiële problemen (schulden) waarin deze huishoudens veelal 



8 
 

verkeren. Waar mogelijk en zinvol wordt hierbij samengewerkt met andere organisaties. 
In het algemeen lukt het om binnen relatief korte termijn (binnen een jaar) tot een 
oplossing te komen. Helaas zal de voedselbank voor een kleine groep huishoudens 
structureel onmisbaar blijven. 
 
Omdat onze voedselbank een wezenlijke functie vervult in het beleid ter bestrijding van 
de armoede in onze gemeente, heeft de gemeente Waalre besloten ons jaarlijks een 
subsidie van € 5.000 toe te kennen. Dit gebeurt op basis van de door de gemeente en 
onze stichting afgesloten prestatieovereenkomst 2019 t/m 2022. 
 
De bestuursactiviteiten omvatten in het verslagjaar voorts o.a. de vaststelling van het 
jaarverslag 2019 en de begroting 2021, 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 Waalre. 
 
Door het bestuur wordt deelgenomen aan de regiovergaderingen van de 
‘voedselbankcluster Eindhoven’, bestaande uit de voedselbanken van Eindhoven en 
omliggende gemeenten. Deze bijeenkomsten worden in normale omstandigheden 
vijfmaal per jaar georganiseerd, ter uitwisseling van ervaringen en onderlinge 
afstemming van beleid. Ten gevolge van corona werden alle bijeenkomsten afgelast. 
Ook neemt het bestuur deel aan de viermaandelijkse vergaderingen van het 
Voedselbanken-regiobestuur Brabant-Zeeland en van de algemene ledenvergaderingen 
van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland. Enkele bijeenkomsten vonden 
digitaal via ‘Zoom’ plaats. Het regiobestuur dient als regionaal overlegplatform ter 
bevordering van de samenwerking tussen de voedselbanken in de regio en het regionaal 
distributiecentrum in Tilburg. Dit distributiecentrum vervult de belangrijke functie als 
‘tussenstation’ voor de verspreiding van de landelijk ingezamelde levensmiddelen. Het 
regiobestuur heeft veel energie gestoken in het vinden van een nieuwe locatie voor het 
distributiecentrum in Tilburg. 
  
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. Op één 
bijeenkomst in januari na, moesten i.v.m. corona helaas alle andere vergaderingen 
geannuleerd worden. 
 
Ultimo 2020 bestond het actieve vrijwillig(st)ersbestand van onze voedselbank uit 40 
personen. We hebben van acht vrijwillig(st)ers afscheid genomen; we konden een 
achttiental nieuwe vrijwillig(st)ers verwelkomen. Daarnaast heeft een aantal 
vrijwillig(st)ers in de ‘coronatijd’ ons enkele weken of maanden geholpen om onze 
voedselbank draaiend te houden! 
 
Raad van Advies 
Onze voedselbank beschikt sinds 2014 over een raad van advies. Deze bestaat uit zes 
personen, de heer H.C.R.M. de Wijkerslooth de Weerdesteijn (voorzitter), mevrouw 
M.T.L. Brenninkmeijer en de heren P. Broekmans, H.M. Don, J.W. de Theije en A. de 
Wilde. De adviesraad heeft een tweeërlei functie.  
Enerzijds staat het onze voedselbank met raad en daad bij om het functioneren ervan 
verder te verbeteren. Anderzijds is het voor potentiële donateurs van belang dat de 
leden van de adviesraad vertrouwen hebben in het werk van de voedselbank. De raad 
van advies en het bestuur vergaderden in 2020 slechts eenmaal gezamenlijk; ook hier 
was corona spelbreker die het gebruikelijke halfjaarlijkse ritme doorbrak. 
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Financiën  
De financiële jaarstukken 2020 zijn door het stichtingsbestuur vastgesteld. Ze zijn 
opgesteld door de vertrokken penningmeester en gecontroleerd door de nieuwe 
penningmeester. 
 
De staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020 en de Balans per 31 december 
2020 zijn samen met de vergelijkende cijfers 2019 en de begroting over 2020 als bijlage 
aan dit jaarverslag gehecht.  
 
Dankzij een aantal onvoorziene donaties kon het jaar worden afgesloten met batig saldo 
van € 5.900 (alle bedragen in deze toelichting zijn afgerond op € 100), terwijl in de 
begroting nog gerekend werd met een tekort van € 3.600. Een verschil van ruim 
€ 9.500. Reden genoeg om hier even verder op in te gaan. 
 
De inkomsten bedroegen € 29.300. We hadden € 16.300 begroot. We werden blij 
verrast door het verschil van € 13.000 dat bestond uit diverse bijdragen, groot en klein, 
die we ontvingen. Zo mochten we bijdragen ontvangen van verschillende particulieren, 
bedrijven en instellingen waar we niet of voor een lager bedrag op gerekend hadden 
waardoor we aanmerkelijk meer ontvingen dan voorzien was in de begroting over 2020.  
 
In 2019 zijn we met de Gemeente Waalre een prestatieovereenkomst aangegaan voor 
de periode 2019 t/m 2022. Deze prestatieovereenkomst voorziet in een voorlopige 
jaarlijkse subsidie van €5.000 die jaarlijks op basis van rapportage en verantwoording 
definitief gemaakt kan worden. 
 
Bij de uitgaven vallen de hogere kosten voor huisvesting en beheer en administratie op. 
De kosten voor huisvesting zijn € 2.500 hoger dan begroot. Dit betreft met name hogere 
lasten voor energie en meer kosten voor afschrijving van inventaris, transportmiddelen 
en koel- en vriesapparaten. De hogere lasten voor beheer en administratie betreft 
diverse incidentele lasten. 
 
De eerdergenoemde welkome bijdragen waarborgen dat we nu en in de toekomst onze 
klanten kunnen blijven voorzien van een volwaardig en gezond voedselpakket en dat de 
kinderen van onze klanten kunnen blijven meedoen aan sociaal maatschappelijke 
activiteiten. 
  
Tenslotte: een woord van dank!  
Wij danken allen die het in 2020 hebben mogelijk gemaakt om onze klanten wekelijks te 
voorzien van een ruim aanbod. In de eerste plaats gaat onze dank uit naar al onze 
vrijwillig(st)ers en de leden van de raad van advies, maar daarnaast ook naar allen 
(winkeliers, organisaties en particulieren) die met giften, groot of klein, ons werk hebben 
ondersteund. Wij hopen op ieders steun te mogen blijven rekenen. 
  
 
 
Bijlagen: Balans en Staat van Baten en Lasten 
 
 
 

Waalre, maart 2021 
 



10 
 

  

         

 

 
 
 
 
 
Stichting Voedselbank Aalst-Waalre        

 te: Waalre        
 K.v.K. Nummer: 55533809        
 ANBI-nummer: 8517.54.545              

 
 
 

 
 
BALANS 
        

         

 (na verwerking resultaat)   
01-01-2020 

t/m    
01-01-2019 

t/m  
   31-12-2020    31-12-2019  

 AKTIVA        
 Inventaris BW  3.291,36    4.441,65  
 Voorraad Levensmiddelen   0,00    0,00  
 Liquide middelen  65.341,12    52.375,93  

 Vorderingen/overlopende posten  1.403, 37    36,24  
           

 Totaal  70.035,85      56.853,82  

         
 PASSIVA        
 Bestemmingsreserves  18.650,00    30.000,00  
 Algemene reserves  42.103,48    26.198,47  
           
 Schulden/overlopende posten  9.282,37    655,35  
           

 Totaal  70.035,85    56.853,82  
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     Stichting Voedselbank Aalst-Waalre       
     te: Waalre       
     K.v.K. Nummer: 55533809       
     ANBI-nummer: 8517.54.545             
 
 
     STAAT van BATEN en LASTEN 
       
 

 
 
        

   
01-01-2020  

t/m  
Begroting 

2020  
01-01-2019 

t/m  
   31-12-2020  

 
 31-12-2019  

 BATEN        
 Overige baten  22.981,69   11.350,00  30.945,53   
 Bijdragen van gemeente  6.367,13   5.000,00  5.000,00   
 Resultaten voorgaande jaren  0,00   0,00  0,00   
            

 Som der baten  29.348,82   16.350,00   35.945,53   

         
 LASTEN        
 Besteed aan doelstellingen  6.185,25   8.900,00   8.055,03   
 Bijzondere Doelstellingen  1.350,00   100,00   4.698,00   
 Huisvestingskosten  10.096,82   7.550,00   7.096,77   
 Kosten beheer en administratie  5.811,74   3.420,00   2.588,75   
            

 Som der lasten  23.433,81   19.970,00   22.438,55   

         
 Saldo van Baten en Lasten   5.905,01   -3.620,00   13.506,99   

         
 Verwerking van het expl.resultaat        
 Mutatie reserves  - 10.000,00     9.000,00  
 Mutatie Stichtingsvermogen  15.905,01  3.620,00  4.506,99  
   5.905,01  3.620,00  13.506,99  

         
         

  

 
 
 
 
 
 
 
Waalre, maart 2021               


