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Voorwoord van de voorzitter. 

Sinds jaren is de Voedselbank in wat rustiger vaarwater gekomen. Voorheen was er een 

substantiële aanwas van cliënten die tot eind 2015 aanhield. Door de aantrekkende economie heeft 

een aantal mensen weer een job kunnen vinden en konden zij zonder de hulp van de Voedselbank 

weer verder. Het aantal huishoudens stabiliseert zich nu rond de 50 met ca 150 monden.  

Wat zorgelijk is dat de huishoudens met de grootste problemen veel moeite hebben om hun 

financiën geregeld te krijgen. De broodnodige steun van de overheid en gemeenten is nogal eens 

onvoldoende of ontbreekt. Zodoende zijn er cliënten die al meer dan 5 jaar gebruik moeten maken 

van de hulp van de Voedselbank. De regel is dat cliënten na 3 jaar weer voor zichzelf moeten 

kunnen zorgen.  

Dankzij de inzet van een 20-tal vrijwilligers “staat” de  organisatie. Elke werkdag wordt er actie  

gevraagd om voedsel op te halen, te sorteren en op THT of TGT datum te controleren. Het is dan 

ook bijzonder om het enthousiasme van deze mensen te ervaren. Ook een groot compliment gaat 

naar de twee bestuursleden die de intake van de cliënten op zich nemen. Hun inzet gaat verder dan 

alleen het controleren van de financiën van de cliënten.   

De voedselbank kan zonder subsidie en sponsoren niet bestaan. Door het wegvallen van de subsidie 

van de gemeente Bergeijk , daar is een eigen voedselbank opgericht, is het vorig jaar niet helemaal 

gelukt om de kostenbegroting dekkend te krijgen. Alle ontvangen gelden gaan rechtstreeks naar de 

instandhouding van de Voedselbank en geen van de vrijwilligers ontvangt een vergoeding. 

Onkosten kunnen uiteraard gedeclareerd worden, vaak wordt dit nagelaten. 

K. Touwen 
Voorzitter 
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Missie 

Het  gratis verstrekken van voedselpakketten aan gezinnen en alleenstaanden die onder het 

bestaansminimum leven in de gemeenten Bladel, Reusel de Mierden en Eersel. 

 

Visie 

In Nederland leven meer dan 1,3 miljoen mensen onder de armoedegrens. Het aantal kinderen  

Jonger dan 18 jaar met risico tot armoede is 421.000. 

De 167 voedselbanken in Nederland helpen momenteel meer dan 35.000 gezinnen die onder het 

bestaansminimum leven en voldoen aan de landelijk vastgestelde criteria voor het verkrijgen van 

een voedselpakket. Zo wordt er voor gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten 

verdwijnen en het milieu minder wordt belast.  

 

Doelstelling  

 Het bieden van noodhulp in de vorm van voedselpakketten voor bepaalde tijd in geval van 

armoede. 

 Het tegengaan van voedselverspilling. 

 Het aan de orde stellen van misstanden die bij dit werk gesignaleerd worden. 

 In overleg en in samenwerking met hulpverlenende instanties van de gemeenten het bieden 

van hulp aan mensen met een minimaal inkomen waardoor hun (financiële) situatie 

verbetert. 

 Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen door hen te laten 

merken dat ze niet worden vergeten. 

 Werken aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk van de 

economisch zwakkeren in de samenleving. 

 Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. Hierdoor wordt het Sociaal 

Maatschappelijk Ondernemen bevorderd, wordt het milieu minder belast en komen 

voedseloverschotten ten goede aan de allerarmsten. 
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Landelijke organisatie Voedselbanken Nederland 

De Stichting Voedselbank Bladel is aangesloten bij de ‘Vereniging Voedselbanken Nederland’. 

Deze koepelorganisatie heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken 

(denk aan werving van levensmiddelen bij grote concerns als AH en Unilever) en heeft dus géén 

eigen cliënten en/of uitgiftepunten. Op dit moment zijn 167 voedselbanken aangesloten en dat 

betekent een gestage groei aan voedselbanken in Nederland. De Stichting Voedselbank Bladel vindt 

het belangrijk landelijke aansluiting te hebben, maar wel met behoud van eigen identiteit.  

De samenwerking met de 11 voedselbanken in de  Cluster Eindhoven en met de 29 voedselbanken 

in de regio Brabant Zeeland is goed te noemen, producten en ervaringen worden uitgewisseld.  
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Criteria hulpverlening 2016. 

Om voor het verstrekken van een voedselpakket in aanmerking  te komen moeten hulpvragers 

voldoen aan de door de Vereniging Voedselbanken Nederland landelijk vastgestelde normen.  

Bij toekenning van de voedselpakketten gaat de voedselbank uit van het besteedbaar inkomen 

(leefgeld, norm 2016) dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d., nadat alle 

vaste lasten zoals  huur, gas, water, licht en verzekeringen zijn betaald. 

Het leefgeld is voor de eerste volwassene per maand  

maximaal:      €180 

Voor elke extra volwassene die tot het huishouden behoort: €  70 

voor elk volgend kind ook:         €  70 

Voor een echtpaar met 2 kinderen, dat in aanmerking wil komen voor hulp van de voedselbank, 

betekent dit dat zij maximaal mogen beschikken over € 390 leefgeld per maand. 

 Dit komt neer op € 3,25 per persoon per dag voor eten, drinken, kleding, verzorging en vervoer. 

Helaas hebben de meeste gezinnen nog een veel lager bedrag te besteden voor hun dagelijkse 

levensbehoeften. 

Per 1 januari 2017 zal de criteria wijzigen. Het basisbedrag aan leefgeld voor een huishouden wordt 

€ 120 en voor elk volgend lid van het huishouden komt er € 80 bij. 

Dus het leefgeld voor een alleenstaande bedraagt dan € 200, een echtpaar € 280 , echtpaar met 2 

kinderen € 460, etc. 
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Terugblik 2016 

Ontwikkeling 

De voedselbank is een dynamische organisatie met wisselende clientèle. Mensen komen en gaan. 

Door de aantrekkende economie is in 2016 een terugloop in aantallen ontstaan en aan het einde 

van het verslagjaar ontstond een stabilisatie van zo’n 50 huishoudens. Wat te verwachten was is de 

toename van de aanvragen van de vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Deze statushouders 

moeten opgang geholpen worden en na verloop van tijd nemen ook deze mensen weer afscheid 

van de voedselbank.  

Zorgelijk is dat er verschillende huishoudens zijn die het niet lukt om, binnen de afgesproken 

termijn van drie jaar, afscheid te nemen van de Voedselbank. 

Het bestuur heeft hiertoe contact gezocht met de gemeentelijke organisatie ISD, Maatschappelijk 

Werk en de verantwoordelijke wethouder. 

 

Uitdeelactiviteiten 

Door de Voedselbank Bladel wordt één keer per week een gratis voedselpakket aan alle gezinnen 

verstrekt die onder het bestaansminimum leven in onze regio. In verband met de houdbaarheid 

(T.H.T. datum) van versproducten wordt er voor een wisselende beperkte groep gezinnen één keer 

per week extra voedsel uitgereikt. 

Dit kan alleen maar gedaan worden door samen te werken met bedrijven, instellingen, overheden 

en particulieren en heel veel onbetaalde vrijwilligers. Deze mensen vormen de motor waar de 

voedselbank op draait en dankzij hun inzet en enthousiasme zorgen ze ervoor dat de 

voedselpakketten uitgedeeld kunnen worden.  

Door het verkrijgen van levensmiddelen van verschillende supermarkten, bakkers, slagers en 

voedselverwerkende bedrijven in de regio probeert de voedselbank een voedselpakket samen te 

stellen, waardoor de gezinnen ca 3-4 dagen per week kunnen rekenen op een volwaardige maaltijd.  
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Voedselveiligheid 

Om de voedselveiligheid te garanderen staat de voedselbank onder toezicht van de Nederlandse 

Voedsel en Warenautoriteit en is door deze instantie gecertificeerd.  

Het bestuur draagt zorg voor het uitvoeren van de regelgeving. Hiertoe wordt de organisatie 

ondersteund door de Vereniging Voedselbanken Nederland. Te denken valt aan uitgebreide 

informatie en trainingen. Bij de jaarlijkse controle heeft de certificerende instantie één 

verbeterpunt geconstateerd. 

 

 

 

De Participatie samenleving 

Door het relatief grote aantal mensen dat bij de voedselbank ingeschreven staat wordt gebruik 

gemaakt van een digitaal cliënten informatiesysteem. Drie medewerkers kunnen op dit systeem 

inloggen en zijn verantwoordelijk voor de privacy van de cliënten. Het informatiesysteem geeft een 

enorme kwaliteitsverbetering voor de intake en controle op de financiële situatie van de cliënten 

en zal de komende  jaren doorgezet worden. 

Daar waar de overheid (steeds meer) verantwoordelijkheden teruggeeft (overlaat) aan de 

samenleving, zal dit overgenomen moeten worden door hulpverlening en burgers. Het overleg met 

hulpverlenende instanties zoals de ISD en Maatschappelijk Werk is dan ook noodzakelijk. Periodiek 

overleg is een vereiste. 
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Bestuur  

Het bestuur bestaat uit: 

K. Touwen    (voorzitter) 

Mv. E. van Hoof  (vicevoorzitter 

Mv. R. Verstijnen (secretaris) 

R. Meijer   penningmeester) 

E. Thoolen  (bestuurslid/intake) 

 

Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door R.Geraerds  (financieel adviseur) en een vaste 

notulist mevrouw D. Verspaandonk 
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Vrijwilligers 

Vergoeding vrijwilligers 

De Stichting Voedselbank Bladel is een organisatie met ongeveer 20 vrijwilligers voor het vervoer 

en opslag van het voedsel, het inpakken en klaarzetten van de voedselpakketten. Daarnaast kan er 

nog op ca 10 vrijwilligers een beroep worden gedaan voor winkelacties, markten en andere acties. 

Bij een vrijwilligersorganisatie als de voedselbank werken betekent heel veel plezier en een goed 

gevoel, maar ook dat er afgezien wordt van een financiële vergoeding voor de werkzaamheden die 

verricht worden. Alleen de kosten voor het gebruik van eigen vervoer kunnen (indien opgegeven) 

worden vergoed tegen een tarief van  € 0.19/km.  

Voor de vrijwilligers is een overeenkomst opgesteld. Deze geldt als wederzijdse bevestiging van 

verbintenis en zorgt ervoor dat iedereen verzekerd is tijdens de werkzaamheden voor de 

voedselbank. Sinds 2010 wordt gebruik gemaakt van een bestaande vrijwilligersverzekering via de 

gemeente Bladel. Zo is wettelijke aansprakelijkheid gedekt via deze verzekering. De stichting is 

formeel gesproken werkgever en kan aansprakelijk gesteld worden bij (letsel) schade.  

 

Verantwoordelijkheid en taken van vrijwilligers 

De voedselbank Bladel is gewikkeld in een dynamisch proces en het bestuur vindt het belangrijk om 

aandacht te besteden aan de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers 

bij het uitvoeren van hun taken.  

In overleg met de vrijwilligers is er een verdeling gemaakt in twee afdelingen:  voedselpakketten en 

kleding. Beide afdelingen kennen een coördinator die aanspreekpunt is. Daarnaast heeft een aantal 

vrijwilligers specifieke taken als chauffeur, voorraadbeheer, onderhoud, huisvesting enz. gekregen.  

Tevens is er een werkgroep gevormd voor het houden van winkelacties, markten en dergelijke.  
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Activiteiten  

Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een vrijwilligersavond waar in een ontspannen sfeer met 

de hele groep vrijwilligers op ongedwongen wijze gebouwd wordt aan het teamverband. 

In december 2016 heeft de Voedselbank voor de tweede keer een Kerstavond met de naam  

“Onder Ons” voor zowel cliënten als medewerkers georganiseerd. In totaal hebben ca 90 mensen 

de Kerstavond bezocht. Een grote opkomst zeker gezien de overgang van een aantal huishoudens 

naar de voedselbank in Bergeijk. Het bestuur wil dan ook alle vrijwilligers, bedrijven, verenigingen  

en sponsoren die dit gerealiseerd hebben danken voor hun steun. Aan het einde van het jaar heeft 

de Voedselbank kerstpakketten uitgedeeld die door Rotaryclubs uit Bladel en Eersel ter beschikking 

zijn gesteld. Ook heeft de AH actie “Goedzak” een enorme hoeveelheid kinderspeelgoed 

opgeleverd. Deze actie heeft de vrijwilligers, vanwege de hoeveelheid, de nodige hoofdbrekens 

gekost om alles op tijd in goede banen te lijden en op tijd bij de mensen te krijgen. Toch was het 

een groot succes. 

 

 

 

 

Arbobeleid 

Door de overheid wordt een stichting als de voedselbank ook gezien als werkgever die de zorg 

heeft voor de arbeidsomstandigheden van de vrijwilligers. Dat betekent dat de Voedselbank 

gereedschappen en hulpmiddelen ter beschikking stelt om het werk van de vrijwilligers op een 

veilige en verantwoorde manier uit te voeren, maar ook een schone en hygienische werkplek. Om 

inzicht te krijgen in de werkomstandigheden is besloten om RI&E (Risico Inventarisatie & Evalutie) 

op te stellen. 
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Communicatie 

De website ( http:// http://www.voedselbankdekempenzuid.nl) heeft een belangrijke functie t.a.v. 

informatieverstrekking. De site is bedoeld voor cliënten, hulpverlenende instanties, sponsoren en 

belangstellenden. De website wordt regelmatig van nieuwe informatie voorzien.  

Via de website  kunnen de ontwikkelingen van de voedselbank heel laagdrempelig worden gevolgd 

en kan gereageerd worden op foto’s en nieuwtjes, deze site wordt bijgehouden door een 

vrijwilliger van de voedselbank. 

 

Intake 

De aanmelding van cliënten kan alleen plaatsvinden via een hulpverlenende instantie zoals:  ISD, 

Maatschappelijk werk, Loket A tot Z, vluchtelingenhulp en andere instanties.  

Voor de aanvragen zijn twee medewerkers beschikbaar. Zij verzorgen de intake en de toewijzing 

van voedselpakketten en herbeoordelingen. Noodhulppakketten kunnen via deze intakers worden 

aangevraagd. Deze pakketten zijn bedoeld in geval van overbrugging tot de intake afgerond is. Na 

de intake en toetsing wordt toekenning voor een periode van 3 maanden tot maximaal drie jaar 

bepaald. Tussendoor wordt getoetst of de aanvrager nog voldoet aan de criteria voor een 

voedselpakket 

 

Cliëntenadministratie 

Er moet met de grootst mogelijke zorg gewaakt worden over de privacy van degenen die de 

pakketten ontvangen. De cliëntenadministratie wordt onder verantwoordelijkheid van het  bestuur 

uitgevoerd door de intakers. Dit draagt bij aan een absoluut privacy beleid. Namen en gegevens van 

cliënten worden op geen enkele manier naar buiten gebracht of aan derden verstrekt. De 

voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, is 

verplicht zich hieraan strikt te houden. 
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Het voedselpakket 

Samenstelling 

Een voedselpakket wordt één keer per week  aan de hand van de schijf van vijf aan cliënten 

verstrekt. Een pakket bevat basisproducten voor de eerste levensbehoefte, het bevat geen alcohol, 

tabak enz. De pakketten worden gevuld op basis van het aanbod wat gedoneerd is via plaatselijke 

bedrijven zoals bakkers, supermarkten en voedselverwerkende bedrijven en via het 

distributiecentrum van het Cluster Eindhoven.  

Lang niet altijd is er voldoende voedsel beschikbaar om een volwaardig pakket samen te stellen. 

Door het houden van winkelacties, waarbij het publiek wordt gevraagd vrijblijvend een of meerdere 

producten te schenken aan de voedselbank, wordt een voorraad van lang houdbare producten 

opgebouwd waardoor bij te weinig aanbod toch een volwaardig pakket kan worden samengesteld. 

De Gemeente Bladel heeft voor de opslag ons een ruimte ter beschikking gesteld. 

 

Uitgifte pakket. 

Op vrijdagmiddag worden er vanaf 13.00 tot 15.00 uur pakketten uitgedeeld en kunnen de cliënten 

vooraf een kopje koffie, thee of fris drinken en is er gelegenheid  tot overleg met vrijwilligers, 

bestuursleden en lotgenoten om zodoende zonder schaamte het sociale isolement te doorbreken  

en te kunnen praten over hun problemen en mogelijke oplossingen. 

Op de maandagmiddag wordt via een roulatiesysteem aan een beperkt aantal wisselende  gezinnen 

nog een extra pakket met kort houdbare producten aangeboden. 

Supermarkten gaan er steeds meer en meer toe over om ook deze producten aan de voedselbank 

aan te bieden en niet te vernietigen 

 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

De Stichting  Voedselbank Bladel  is door de belastingdienst als een ANBI instelling erkend.  

Hierdoor is het voor de leverancier , donateur of sponsor mogelijk de donaties fiscaal aan te kunnen 

merken als gift.  De Stichting Voedselbank Bladel voldoet aan de eisen gesteld door de 

belastingdienst aan de publicatie via de  website van de Voedselbank. 
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Donaties en subsidie 2016 

Gemeente Reusel de Mierden   Subsidie 

Gemeente Bladel     Subsidie 

Gemeente Eersel     Subsidie 

Supermarkt Jumbo van Gerwen Hapert  Levensmiddelen 

Supermarkt AH Bladel    Levensmiddelen 

Supermarkt Attent Hoogeloon   Levensmiddelen 

Supermarkt Ter Spegelt Eersel   Levensmiddelen 

Supermarkt Spar Riethoven    Levensmiddelen 

Landgoed Ten Vorsel Bladel    Levensmiddelen 

Stichting Voor en door Mensen   Vlees 

Stichting Maria Rosa Mystica Netersel  Vlees 

Van de Borne Reusel     Aardappels 

Groentenverwerking Bladel    Wortelen 

Bakkerij van Heeswijk Bladel    Brood 

Bakkerij  Luigi Bladel     Brood 

Bakkerij van de Voort     Brood 

Rotaryclub  Bladel Reusel de Mierden  Kerstpakketten 

Rotary Eindhoven Kempenland   Kerstpakketten 

R.K.Kerken in de regio  Collecte of  inzameling levensmiddelen 

Prot.Kerken in de regio  Collecte of inzameling levensmiddelen 

Scholen in de regio   Schoolontbijt/fruit en    

  inzamelingen en donaties 

Vele bedrijven en particulieren   Kerstpakketten of donaties 

Vele bedrijven en particulieren   Levensmiddelen en kleding 

Parochie Sint Clements    Donatie  

KVG       Donatie/Levensmiddelen 

Buurtvereniging  de Molenakkers  Eersel  Donatie/Levensmiddelen 
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Kleding 

Ook in 2016 is er veel kleding ingebracht. De kledinguitgifte kent een vaste groep vrijwilligers die 

verantwoordelijk is voor deze afdeling.  Ze dragen zorg voor het uitzoeken van de ingebrachte 

kleding  en de keuze van kleding op locatie. Gezien de beperkte opslagcapaciteit is besloten om een 

deel van de kleding na enige weken af te voeren naar een andere hulpverlenende organisatie. 

De Nederlandse  Voedsel en Warenautoriteit. 

De Stichting Voedselbank Bladel dient te voldoen aan de richtlijnen die de Voedsel en 

Warenautoriteit stelt aan de voedselbanken in Nederland. Hiervoor zijn wettelijke richtlijnen en 

publicatiebladen van toepassing. Aan vervoer en opslag van gekoelde producten worden hoge 

eisen gesteld. De voedselbank heeft hiervoor de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de aankoop 

van een bestelbus met gekoelde laadruimte en de bouw van een koel- en vriescel en vele 

koelboxen. Ook de huisvesting, verwerken, samenstellen van de pakketten en uitgifte is steeds 

verder aangepast aan de gestelde eisen. Per 9 mei 2014 is de voedselbank, in het kader van de 

wettelijke HACCP verplichtingen, gecertificeerd. 

 De controle hierop wordt jaarlijks door de Houwers Groep uitgevoerd 

 

 

 

.  
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Winst en Verliesrekening  2016 
 
 
Kosten      Opbrengsten 

Huisvesting   €   6.894 Subsidies Gemeenten en bijdrage 

Voedselbank Nederland   € 7.000 

Vervoerskosten  €   2.004 Donaties/giften/ actie € 6.352 

Algemene Kosten  €   4.497 Rente Bank   €      77 

Bankkosten   €       236 

Vergoedingen onkosten €      257 

Kantoorkosten  €       497 

Tekort (verlies)  € -/- 956 

Totaal     €  13.429  Totaal    € 13.429 

 
Toelichting 
Algemene kosten bestaan uit: 
Verzekering   €     2.164 
Afval verwerking  €        632 
Overige kosten  €     1.146 
Emballage   €        209 
Representatie   €        346 
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Toekomstverwachting 2017. 
 
In gesprekken met Vluchtelingenwerk Nederland is uiteraard de situatie van de zogenaamde 

statushouders aan de orde geweest. De verwachting is dat ook deze mensen, weliswaar voor 

kortere tijd, ook gebruik moeten maken van de hulp van de Voedselbank.  

Per 1 januari 2017 wordt de criteria met betrekking tot de leefgeldnorm verhoogd.  

De verwachting is dat in de loop van het jaar 2017 extra aanvragen zullen komen door mensen die 

hulp zoeken. 

 
Slotwoord. 
 
De Stichting Voedselbank Bladel kan alleen bestaan dankzij de belangeloze inzet van onze 

vrijwilligers en financiële steun van de Gemeente Reusel de Mierden, Bladel en Eersel. 

Daarnaast is ondersteuning door organisaties en bedrijven en heel veel particulieren noodzakelijk 

om onze organisatie draaiende te houden en de exploitatie mogelijk te maken. 

Dat velen dit daadwerkelijk doen is uitermate stimulerend en daarvoor willen wij onze dank 

uitspreken ook uit naam van onze cliënten. 

 
 
K. Touwen voorzitter 
E. van Hoof vicevoorzitter 
R.Meijer penningmeester 
E.Thoolen intake 
R.Verstijnen secretaris 
   

 


