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KORTE BESCHRIJVING VAN DE VOEDSELBANK EINDHOVEN EN HAAR ACTIVITEITEN 
 
Wat is de Voedselbank? 
De Voedselbank helpt mensen die onder de armoedegrens leven, d.m.v. een wekelijks voedselpakket. 
- de Voedselbank ondersteunt in Eindhoven ca. 650 gezinnen, waaronder ruim 476 kinderen  
- de Voedselbank is een 100% vrijwilligersorganisatie; er zijn geen betaalde krachten in dienst 
- de Voedselbank krijgt zijn voedsel gratis en deelt het ook gratis uit 
- de Voedselbank is geen overheidsvoorziening; er is dus geen wettelijk ‘recht op een pakket’ 
- de Voedselbank houdt zich aan de voorschriften van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) 
- het wekelijkse voedselpakket is bedoeld voor 3 à 4 dagen. 
 
Deelt de Voedselbank voedsel uit dat ‘over de datum’ is? 
De Voedselbank houdt zich strikt aan de voorschriften van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). 
Dat houdt in: 
- gekoelde en ingevroren producten worden behandeld middels een gecontroleerde koudeketen 
- de houdbaarheidsdatum van (dag-)verse producten wordt strikt aangehouden. Dit is de zogenaamde TGT-

datum (Te Gebruiken Tot) 
- conserven en lang houdbare droge producten vallen onder het THT (Tenminste Houdbaar Tot) regime. Hierbij 

brengt een beperkte datumoverschrijding de voedselveiligheid niet in gevaar. De NVWA hanteert een lijst, te 
vinden op www.voedselbankeindhoven.nl/voedselveiligheid , waar de voedselbank zich strikt aan houdt. 

-  de voedselbanken worden -net als supermarkten- door de NVWA regelmatig d.m.v. onaangekondigde 
steekproeven gecontroleerd  

 
Kun je zomaar een voedselpakket van de voedselbank krijgen? 
De mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket voldoen aan strenge eisen. Er wordt gekeken naar 
hoeveel leefgeld (voor eten, kleding, schoenen enz) beschikbaar is. 

Voorbeeld: voor een gezin (2 ouders en 2 kinderen) is per 31/12/2019 de grens € 515,- per maand, d.w.z. 

€ 4.23 pp per dag. Aanmelden kan via een officiële hulpverleningsinstantie of op ons eigen spreekuur. 
 
Kun je eeuwig cliënt bij de voedselbank blijven? 
Alleen mensen die diep in de problemen zitten komen bij de voedselbank. De voorzieningen in Nederland zijn 
zodanig dat dit eigenlijk niet zou moeten voorkomen. Toch blijkt helaas het tegenovergestelde waar. 
Sommige cliënten hebben het aan zichzelf te wijten dat er problemen zijn, zoals bijvoorbeeld bij schulden door 
gokken. Veel vaker is er sprake van bijv. werkloosheid, zzp’ers zonder opdrachten en ook speelt vaak 
echtscheiding een rol. Zo’n situatie, zeker in combinatie met de hoge woonlasten of chronische ziekte, zorgt er 
vaak voor dat er door schulden een uitzichtloze situatie ontstaat. Veelal volgt dan een pijnlijk traject van wettelijke 
schuldsanering dat maximaal 3 jaar duurt.  
De voedselbanken verwachten van hun cliënten dat zij actief werken aan herstel van hun eigen zelfredzaamheid, 
en hanteren een maximale verblijftijd van 3 jaar. Gelukkig bedraagt de verblijftijd bij de Voedselbank Eindhoven 
gemiddeld slechts 12 maanden, waarna de mensen weer op eigen benen staan. 
 
Hoe komt de voedselbank aan voedsel en geld? 
Voedselbanken krijgen al het voedsel gratis. Het meeste komt van bedrijven die dit anders zouden vernietigen, 
bijvoorbeeld wegens een etiketfoutje, afwijking van het afvulgewicht of overproductie. Daarnaast krijgen we 
voedsel van distributeurs, supermarkten en via inzamelingen. 
We kunnen onze kosten voor energie, huisvesting, autobrandstof, verzekeringen enz. voor bijna de helft betalen 
uit een gemeentesubsidie. Voor de rest doen we een beroep op bedrijven, instellingen en particulieren. De 
Voedselbank Eindhoven heeft de status van een door de fiscus erkende ANBI. 
 
Facts & figures van de Voedselbank Eindhoven 
De Voedselbank Eindhoven: 
- is opgericht in 2005 
- heeft 138 vrijwilligers 
- beschikt over 1 distributiecentrum waar ook dagelijks wordt uitgedeeld en over 2 uitdeelpunten elders in de stad 
- biedt op de uitdeelpunten gelegenheid aan de cliënten om met lotgenoten onder een kop koffie ervaringen te 

delen. Dit ter bestrijding van het dreigende sociale isolement van veel cliënten. 

-  deelde in 2019 voor € 950.000,- aan voedsel uit d.m.v. 31.721 gratis voedselpakketten 
- ondersteunt 9 andere voedselbanken in de regio Eindhoven 
 
Meer informatie 
Website: http://www.voedselbankeindhoven.nl en Facebook: https://www.facebook.com/voedselbank.eindhoven  
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Voorzijde 
 

In 2019 openden we in het naast ons distributie centrum gelegen pand 

een nieuw centraal uitdeelpunt waar dagelijks wordt uitgedeeld. Op de 
voorpagina een impressie van het interieur.  Foto’s: Azcona Fotografie 
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Jaaroverzicht 2019 
 

1. Samenvatting 
 

� Het aantal cliënten van de Voedselbank Eindhoven is in 2019, net als vorig jaar 
hard gestegen, n.l. met 13,4% tot 643 gezinnen. Dit aantal is aanmerkelijk hoger 
dan aantal van 568 op het dieptepunt van de crisis in 2014. Eind 2019 waren 1316 
personen afhankelijk van onze wekelijkse voedselpakketten. 

� In 2019 deelde de Voedselbank Eindhoven voor ruim € 950.000 uit in de vorm van 
31.721 voedselpakketten. 

� Bij de onaangekondigde controle in mei 2019 door de Nederlandse Voedsel en 
Waren Autoriteit behaalde de Voedselbank –net als in het voorafgaande jaar - met 
95 uit maximaal 100 punten wederom het vereiste groen certificaat. 

� Het is hartverwarmend om te zien hoe ook dit jaar weer de vrijwilligers zich met 
groot enthousiasme en betrokkenheid hebben ingezet. 

� Net zo hartverwarmend is het grote aantal spontane acties voor de Voedselbank en 
haar cliënten door bedrijven, instellingen en particulieren. Ook dit jaar weer 
vormden de acties rond Sinterklaas, Kerstmis en jaarwisseling een hoogtepunt. 

� Onze partner De Stadakkers had veel tegenslag in 2019. Toch heeft zij in 2019 
weer een enorme hoeveelheid verse biologisch geteelde groenten geleverd. Een 
fantastische prestatie van deze gemotiveerde vrijwilligers. 

� Gerealiseerd: opening van het nieuwe centrale uitdeelpunt naast ons 
distributiecentrum aan de Kanaaldijk-Noord. 

� We ontvingen in 2019 € 27.993,- van particulieren. Van bedrijven, kerken en 
instellingen kregen we € 114.358,-, waarvan € 74.460,- voor investeringen.  

� Het ‘Product van de Maand’, de inzamelactie bij o.a de kerken in Eindhoven voor 
een specifiek product, leverde ook dit jaar weer een groot aantal producten op als 
welkome aanvulling van de pakketten. Hetzelfde geldt voor de steeds belangrijker 
wordende winkelacties. Het gaat hierbij met name om (zeer) lang houdbare 
producten zoals rijst, pasta, koffie en thee die de Voedselbank weinig aangeleverd 
krijgt. 

 
Plannen voor 2020 

� De kosten voor energie zijn hoog en worden met de komst van het nieuwe 
uitdeelpunt op de Kanaaldijk-Noord 15c alleen maar hoger. Tegelijkertijd ontstaat 
de mogelijkheid om op het dak van dit uitdeelpunt zonnepanelen te plaatsen. We 
werken eraan om dit te realiseren, naast de 220 zonnepanelen die al sinds 2013 op 
het dak van 15d liggen 

 
Zorg voor cliënten 

� De samenwerking met gemeentelijke voorzieningen als bijv. WIJeindhoven is al een 
aantal jaren zeer effectief gebleken. Onze cliënten worden professioneel geholpen 
om weer zelfredzaam te worden. Rechtstreeks en vanuit ons eigen spreekuur 
worden de cliënten naar deze instanties doorverwezen. Van de cliënten verlangen 
wij dat zij –met hulp van de officiële hulpverlening- werken aan herstel van hun 
zelfredzaamheid. Desondanks is de gemiddelde verblijftijd bij de Voedselbank 
gestegen naar 13 maanden. Kennelijk komt men steeds moeilijker ‘aan de bak’ en 
daarnaast bestaat er voor de gepensioneerden geen uitzicht op verbetering. Zij 
blijven vaak langer dan de maximale 3 jaar bij ons. 
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2. Doelstelling 
 

De doelstelling van de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. is om die mensen in 
Eindhoven die (soms ver) onder de armoedegrens leven, wekelijks van een 
voedselpakket te voorzien. Door de wijze van voedselwerving, waarbij alleen gratis 
voedsel wordt aangenomen, gaan  voedselbanken tevens verspilling en CO2 uitstoot 
tegen. Het voedsel komt van bedrijven en supermarkten die het anders zouden  
vernietigen omdat het –hoewel 100% in orde- commercieel niet meer interessant is. 
De Voedselbank houdt zich hierbij strikt aan de eisen van de Nederlandse Voedsel en 
Waren Autoriteit. 
Daarnaast proberen we de sociale contacten van onze cliënten onderling te 
bevorderen door hen op de uitdeelpunten een kop koffie aan te bieden. 
Tenslotte is ons ultieme doel de Voedselbank overbodig te maken, door goede 
samenwerking met gemeentelijke hulpverlening en door onderling ervaringen te 
delen. 
 

Een aantal bekende Brabanders heeft zitting in het Comité van Aanbeveling en 
ondersteunt daarmee de doelstelling van de Voedselbank: 
- Hanja Maij–Weggen, voormalig minister en Commissaris van de Koning(in) in N-B 
- Ingrid de Boer, bestuurder van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven 
- Harry Hendriks, tot januari 2015 hoofd Government en Public Affairs van Philips 
- Peter Swinkels, tot mrt 2014 voorzitter Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging 
- Bart de Boer, o.a. tot september 2013 directeur van de Efteling 
- Tiny Sanders, tot april 2014 algemeen directeur van PSV 
- Jos Rooijakkers, tot januari 2019 directievoorzitter Rabobank Eindhoven-Veldhoven 
 

 

3. Organisatie 
 

De Stichting Voedselbank Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
heeft de door de fiscus verstrekte ANBI status. Een belangrijk kenmerk van de 
voedselbanken in Nederland is dat er geen betaalde krachten in dienst zijn. Geen van 
de vrijwilligers, inclusief de bestuursleden, ontvangt enige vergoeding. 
 
Bestuur 

Bestuursleden in 2019 zijn: Jelle Krol (voorzitter), Hans Raadsen (secretaris), 
Maurice Weerts (penningmeester) en André Verschoor (fondsen- en voedselwerving). 
 
Bestuursondersteuning en Coördinatoren 

Het bestuur wordt bij de fondsen- en voedselwerving ondersteund door Cas de Haan 
en André Nieweg. Floor Akkermans verleent publicitaire ondersteuning door het 
verzorgen van de Nieuwsbrief en Facebook. 
 
De operatie 

De operationele activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van Maria 
Smolders. Zij geeft leiding aan alle coördinatoren op het gebied van cliëntenbeheer 
en spreekuur, uitdeelactiviteiten, transport en opslag, pakketverwerking en 
winkelacties. Voedselveiligheid, Techniek, ICT en Arbo zijn ondergebracht in een 
Facilitair Team. In de contacten met leveranciers en collega voedselbanken speelt het 
bestuur een actieve rol. 
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Vrijwilligers 
In het distributiecentrum aan de 
Kanaaldijk en op de 3 uitdeelpunten 
besteden in totaal 138 vrijwilligers hun 
vrije tijd aan het werk voor de 
Voedselbank. Onder hen zijn mensen 
met een WW- of bijstanduitkering, die 
op deze manier iets voor hun stad willen 
terugdoen. Verder zijn een aantal 
gepensioneerden actief en mensen die 
zich naast hun (deeltijd)baan inzetten 
voor de Voedselbank.  
Om de vrijwilligers een prettige en 
veilige werkomgeving te bieden werken 
we o.l.v. een arbodeskundige continu aan verbeteringen. In 2019 is veel aandacht 
gegaan naar de inrichting van het nieuwe uitdeelpunt (zie ‘Opening van nieuw 

uitdeelpunt’ hieronder) Hierbij is maximaal ingezet op arbeids- en voedselveiligheid 
door goed doordachte interne logistiek en werkwijze. 
 
Stagiairs 

De Voedselbank biedt aan middelbare en HBO scholieren de mogelijkheid om er hun 
stage te doen. In 2019 verzorgden wij 22 (maatschappelijke) stages. De stagiair(e)s 
kwamen van de Fontys Hogeschool (11), het Helicon VMBO (4), het Summa College 
(3), de Avans Hogeschool (2), het Sint-Joriscollege (1) en de International School 
(1). Door aan scholieren deze mogelijkheden te bieden, geven wij invulling aan de  
begrippen ‘participatie’ en ‘samen een inclusieve stad zijn’. 
 

Publiciteit 

Publiciteit is een voorwaarde voor het verkrijgen van draagvlak en sponsorgelden. 
Ook waarderen mensen die zich hebben ingezet voor speciale voedselbankacties het 
als aan hun actie publiciteit wordt gegeven. We gebruiken daarvoor: 

 
Persberichten Wij versturen persberichten bij uitzonderlijke ‘events’, die veelal 

aandacht krijgen in media zoals Studio040 en het Eindhovens 
Dagblad 

Artikelen Wij verlenen medewerking aan artikelen in een dag-, week- of 
maandblad, als de gelegenheid zich voordoet 

Website http://www.voedselbankeindhoven.nl de website waar alle informatie 
over Voedselbank Eindhoven te vinden is 

Nieuwsbrief De nieuwsbrief (500 abonnees) die 2 à 3x per jaar verschijnt en is te 
vinden op http://www.voedselbankeindhoven.nl/nieuwsbrieven. 

Jaarverslag Ons jaarverslag verschijnt traditioneel in april en is veelal aanleiding 
voor aandacht in de media; ook te vinden op de website. 

Facebook Onze Facebook pagina, met 1200 volgers, te vinden op: 
https://www.facebook.com/voedselbank.eindhoven 

 
Tenzij het –zoals in 2019- niet haalbaar is, houden we in de “Week van de Armoede” 
(midden oktober) traditioneel een Open Dag. Ook worden we  regelmatig uitgenodigd 
op bijeenkomsten van instellingen, op discussiebijeenkomsten en op scholen en we 
verzorgen voor geïnteresseerden regelmatig rondleidingen op onze vestiging aan de 
Kanaaldijk. 

Aantal vrijwilligers 
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Huisvesting van de Voedselbank 

De centrale opslag en distributie van goederen gebeurt vanuit het pand Kanaaldijk-
Noord 15d (1.100m2). Dit pand huren we sinds 2008 van de gemeente Eindhoven. 
Hier beschikken we over een verwerkingshal en opslagruimte. Hierin staat ook een 
grote professionele koel- en vriesruimte, aangevuld met een geconditioneerde 
verwerkingsruimte (totaal 250m2). Dit stelt ons in staat de koudeketen gesloten te 
houden, een terecht harde eis van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. 
 
Voedselveiligheid 

Het bewaken van de voedselveiligheid heeft bij Voedselbank Eindhoven de hoogste 
prioriteit. We willen alle klanten immers goede producten 
aanbieden die voldoen aan de eisen van de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). We bewaken de koel- 
en vriesketen nauwkeurig en houden ons ook wat betreft 
THT en TGT data aan de door Voedselbanken Nederland 
gestelde regels uit het Handboek Voedselveiligheid. 
In maart 2019 is het nieuwe centrale uitdeelpunt op de 
Kanaaldijk geopend. Hier hebben we de beschikking over 
een grote koeling en vrieskasten. Dit werkt optimaal in het 
kader van de koel- en vriesketen bewaking. Producenten 
hanteren een bepaalde veiligheidsmarge. De Nederlandse 
Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft bepaald dat bij een aantal 
productgroepen beperkt kan worden afgeweken van de maximale houdbaarheid op 
de verpakking (THT). Dit creëert wat extra ruimte om door het jaar heen gevarieerde 
pakketten samen te stellen. De kwaliteit en veiligheid blijven hierbij absoluut 
gewaarborgd. Ook in 2019 ontvingen we van onze leveranciers veel versproducten 
zoals harde en gesneden groenten, vers vlees, salades, zuivel en fruit. Ook deze 
aanvoer wordt zorgvuldig en volgens de geldende richtlijnen gecontroleerd en 
gesorteerd. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de twee coördinatoren 
Voedselveiligheid en alle andere  vrijwilligers verkregen wij tijdens de 
onaangekondigde jaarlijkse controle in mei 2019 van de NVWA wederom een groen 
certificaat (95 uit 100 punten). Alle vrijwilligers blijven zich maximaal inzetten om dit 
ook volgend jaar weer te bewerkstelligen. 
 
Energie 

Het koel-vriescentrum gebruikt veel energie. Sedert 2013 is het dak van het 
distributiecentrum voorzien van 220 zonnepanelen. Daarmee hebben we de 
energiekosten flink kunnen terugdringen. Op het moment van schrijven  van dit 
jaarverslag hebben we met deze installatie al 336.000 kWh aan elektriciteit 
opgewekt. Daarmee is een uitstoot van 190.500 kg CO2 voorkomen. 
 

Transport 

Voor het vervoer en het ophalen van voedsel bij 
leveranciers en het bevoorraden van de 2 
uitdeelpunten in Woensel, beschikken we over 
een DAF 210 vrachtwagen, een bakwagen, een 
bestelbus en een Opel Combo. Met uitzondering 
van de brandstof neemt Driessen Opel alle kosten 
van de Combo voor zijn  rekening (!). 
De vrachtwagen is voorzien van koel-
vriesapparatuur en een hydraulische laadklep. De 
bestelbus en de bakwagen beschikken eveneens 
over een dergelijke laadklep en koelapparatuur
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en zij worden gebruikt voor minder zware transporten zoals voor de voedselbrigade. 
De Opel Combo wordt ingezet bij het vervoer van kleine partijen langhoudbaar 
voedsel, bijvoorbeeld van particuliere inzamelingen en heeft daarom geen 
koudeapparatuur aan boord. 
 
Uitdeelpunten 

In het distributiecentrum aan de Kanaaldijk-Noord worden de voedselpakketten 
samengesteld en vervolgens op 3 uitdeelpunten in Eindhoven uitgedeeld.  
Huidige uitdeelpunten: 
- Centrum : Distributiecentrum, Kanaaldijk-Noord 15c op maandag t/m vrijdag 
- Woensel I : Dr.Ir.F.J.Philipshuis aan de Fakkellaan op donderdag 
- Woensel II : Jacobuskerk aan de Orionstraat op donderdag 
Op de uitdeelpunten worden de voedselpakketten in kratten aan de cliënten 
overhandigd, die ze vervolgens in door henzelf meegebrachte tassen overpakken. 
 

Opening van nieuw uitdeelpunt 

Na voorbereiding van bijna een jaar werd op 7 juni het nieuwe centrale uitdeelpunt -
naast het centrale distributiecentrum- officieel geopend door burgemeester John 
Jorritsma. Klanten uit heel Eindhoven halen nu hun voedselpakket op aan de 
Kanaaldijk-Noord 15C. Vier van de zes uitdeelpunten in de wijken zijn gesloten. De 

reorganisatie was nodig om de 
kwaliteit van het voedsel te 
garanderen door dagelijks te 
gaan uitdelen vanuit een 
centraal uitdeelpunt.  
Burgemeester John Jorritsma -
die de opening verrichtte- 
getuigde in zijn toespraak van 
een dubbel gevoel. Natuurlijk is 
hij trots op de organisatie die 
met bijna 140 vrijwilligers ruim 
620 huishoudens elke week een 
pakket met voedingsmiddelen 
aanbiedt dat ze niet zelf kunnen 
betalen. En op het grote aantal 

leveranciers –veelal supermarkten, maar ook voedselverwerkende en -distribuerende 
bedrijven en de vrijwilligersorganisatie Stadsakkers– die zorgen voor de kosteloze 
aanvoer. "Maar het is ook tegendraads dat dit nodig is in een land dat te boek staat 
als één van de gelukkigste en meest welvarende van de wereld. In Nederland moeten 
jaarlijks 140.000 mensen een beroep doen op de voedselbanken. Hoe bizar is dat? En 
elk jaar gooien we voor vier miljard euro weg aan voedsel.” Hij concludeerde: ”De 
Voedselbank Eindhoven is dus geen overbodige luxe. Elke week melden zich 620 
huishoudens aan de Kanaaldijk-Noord. Jaarlijks gaan er 30.000 gevulde kratten in en 
uit, naast 12,5 ton aan verse groenten. En het afgelopen jaar is zowel de behoefte als 
de aanvoer met 18 procent gestegen.” 
De twee uitdeelpunten in Woensel blijven vooralsnog geopend op donderdag. 
 
Dankzij een extra subsidie van de gemeente kan de Voedselbank de 300 vierkante 
meter extra huren in het pand naast het distributiecentrum, waar ook verslavingszorg 
Novadic-Kentron en de dagbesteding voor daklozen van Ervaring die Staat zijn 
ondergebracht. De nieuwe ruimtes zien er modern en gastvrij uit. In de ontvangsthal 
staan zes tafels waar klanten kunnen wachten, maar ook elkaar ontmoeten, als de 
deuren ‘s middags opengaan. 
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4. Hulpverlening  
 
De Voedselbank biedt met een minimum aan bureaucratie op een snelle en 
laagdrempelige manier noodhulp, die op menselijke maat is gesneden. De 
Voedselbank verstrekt wekelijks gratis voedselpakketten. Hiermee kunnen onze 
cliënten 3 à 4 dagen per week in hun primaire levensbehoeften voorzien; de gang 
naar de winkel blijft noodzakelijk. De gemiddelde waarde van zo’n wekelijks 
voedselpakket ligt rond € 30,-. 
In 2019 verstrekten wij aan onze cliënten in totaal 31.721 (2018: 26.670) 
voedselpakketten. Bij een gemiddelde pakketwaarde van € 30,- betekent dat 
gemiddeld € 19.000,- per week aan gratis noodhulp, ruim € 950.000,- op jaarbasis. 
Het voedsel dat wij –deels uit eigen verwerving en deels ‘doorgeleverd’ vanuit ons 
regio-distributiecentrum in Tilburg- aanleveren aan de andere 9 voedselbanken in 
Zuid-Oost Brabant, heeft een waarde van ongeveer de helft van dit bedrag, zodat de 
totale waarde van het uitgeleverde voedsel ca. € 1.500.000,- bedraagt.  
 
Toelatingscriteria 

Om een voedselpakket te krijgen moeten cliënten voldoen aan strenge landelijk 
vastgestelde normen. Een alleenstaande die na aftrek van gedefinieerde vaste lasten 
per maand aan leefgeld minder overhoudt dan € 230,- komt in aanmerking voor onze 
hulp.  
Voor elke gezinslid extra wordt dit bedrag verhoogd met € 90,-1. 
Op voedselbankeindhoven.nl vindt u de meest actuele informatie over de 
toelatingscriteria. De inkomensnorm is de enige norm. Oorzaak, maatschappelijke 
status, kerkelijke gezindte en dergelijke zijn geen criteria.  
Wel verwachten we van een cliënt een actieve 
eigen inbreng bij de terugkeer naar zijn of 
haar zelfredzaamheid. 
Alle cliënten krijgen bij eerste toekenning een 
termijn van 3 maanden tot de eerste her-
toetsing. Volgt er dan verlenging, dan is de 
volgende hertoetsing –afhankelijk van de 
situatie- na maximaal 6 maanden enz.  
Het is ons beleid, dat onze hulp altijd 
aanvullend moet zijn op datgene wat mensen 
zelf doen. Daarom is ons uitgangspunt dat de 
inhoud van onze voedselpakketten in principe 
niet meer moet zijn dan voor ca. 3 à 4 dagen nodig is.  
 
Ontwikkeling cliëntenbestand 

Sinds de eerste voedselbank- 
activiteiten in Eindhoven in 2004, is 
het aantal pakketten  gegroeid van 5 
pakketten per week naar 643 
pakketten per 31 december 2019. 
Het aantal monden bedroeg op deze 
datum 1.316.  
De uitstroom van 515 huis-houdens 
werd ruim overtroffen door de 
instroom van 591 nieuwe cliënten.  

                                           
1
 NB. per 1 januari 2020 zijn deze bedragen verhoogd naar € 230,- resp. € 95,- 
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Verblijftijd 

De maximale verblijftijd bij de 
Voedselbank bedraagt 3 jaar. 
Gelukkig is de situatie gemiddeld al 
ver binnen die termijn zodanig dat 
geen beroep op de Voedselbank 
meer nodig is. In 2019 bedroeg de 
gemiddelde verblijftijd iets meer dan 
13 maanden en is daarmee het 
tweede jaar op rij met een flinke 
stijging. Kennelijk wordt het steeds 
moeilijker om uit de armoede te 
geraken. Een andere oorzaak is 
waarschijnlijk de toename van het aantal ouderen waarvoor een afgebrokkeld 
pensioentje geen uitzicht op verbetering biedt. Voor deze mensen wordt een 
uitzondering gemaakt wat betreft de maximale verblijftijd van 3 jaar. 
 
Doorverwijzing en eigen spreekuur 

Omdat we het belangrijk vinden dat 
cliënten in contact worden gebracht 
met de professionele hulpverlening, 
konden tot voor kort cliënten alleen 
worden aangemeld via een 
hulpverleningsinstantie zoals 
bijvoorbeeld WIJeindhoven. 
Het bleek dat deze werkwijze voor 
sommige cliënten een drempel 
vormt. Toen hebben we in oktober 
2016 een eigen spreekuur ingesteld. 
We verlangen echter ook van de 
cliënten die zich op deze wijze hebben aangemeld, dat zij zich na maximaal 3 
maanden alsnog bij een officiële hulpverleningsorganisatie aanmelden voor een 
‘traject’ naar zelfredzaamheid. 
Van het totale aantal nieuwe cliënten in 2019 werden er 342 (58%) in contact 
gebracht met de officiële hulpverlening. Hiervan nam WIJeindhoven met 233 (68%) 
het grootste deel, gevolgd door Neos met 46 (13%), Werkplaats Financiën met 18 
(5%), Springplank040 met 18 (5%), Lumens met 17 (5%) en GgzE met 10 (3%).  
Andere instanties die cliënten bij ons aanmeldden waren diverse diaconale 
instellingen, Leger des Heils, Sint Annaklooster en vluchtelingenorganisaties. Bij 
elkaar (17%) van het totaal.  
De rest van de cliënten werd naar ons doorverwezen door bewindvoerders 133 (22%) 
of kwam via ons eigen spreekuur. Van deze laatste –relatief kleine- groep  (14) 
stroomden 9 door naar de officiële hulpverlening en 5 zijn na 3 maanden gestopt. De 
totale instroom bedroeg 591 nieuwe cliënten. 
 

Redenen voor aanmelding 

Belangrijke redenen voor aanmelding bij de Voedselbank zijn: 
- geen inkomen in afwachting van (eerste betaling van) een uitkering 
- hoge schulden en (nog) niet in een traject van schuldhulpverlening 
- werkloosheid en/of scheiding i.c.m. met hypotheek en restschuld 
- einde van WW-periode gevolgd door (veel) lagere bijstandsuitkering 
- te weinig leefgeld via bewindvoering 
- geen inkomen omdat er geen recht bestaat op uitkering, o.a. zzp-ers 
- gedaalde koopkracht bij (klein) pensioen bij hogere woon-, zorg- en energiekosten 

Clienten: Instroom en uitstroom per jaar 
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Gezinssamenstelling 

Ultimo 2019 zien we de volgende gezinsamenstelling: 

 
Per gezin  gezinnen personen 
1 persoon 357 357 
2 personen 112 224 
3 personen 60 180 
4 personen 53 212 
5 personen 35 175 
6 personen 16 96 
7 personen 8 56 
8 personen     2     16 
Totaal 643 1.316 

 
Ruim de helft (56%) betreft 
éénpersoonshuishoudens.  
 
Onder de eind 2019 te voeden 
personen (1.316) bevinden zich 
476 (36%) kinderen beneden de 
18 jaar. 
 
Leeftijdsverdeling  

De stijging van het aantal cliënten 
doet zich in alle leeftijdsgroepen in 
min of meer gelijke mate voor.  
De economische opleving bereikt 
kennelijk in alle leeftijdsgroepen 
maar heel moeizaam de sociaal 
zwakkeren. Met name de groep 
boven 50 jaar groeide de laatste 2 
jaar relatief het hardst 
 

Samenvatting: 

1. Het aantal cliënten groeide in 2019 van 567 naar 643 (+13,4%). De groei van 
17,6 % die wij vorig jaar rapporteerden werd voornamelijk veroorzaakt door 
een vertraagde uitstroom. Nu zien we dat zowel de uitstroom als de instroom is 
toegenomen. 

2. Samenhangend hiermee is de gemiddelde verblijftijd t.o.v. 2018 met 3 weken 
toegenomen tot 13,2 maanden 

3. We zien de laatste 2 jaar een relatief grotere stijging in de leeftijd boven 50 
jaar. Voor de gepensioneerden in deze groep geldt dat er geen reëel uitzicht 
bestaat op herstel van zelfredzaamheid. Zij worden dan ook ontzien wat betreft 
de maximale verblijftijd van 3 jaar. Dit is tevens een mogelijke verklaring voor 
het oplopen van de gemiddelde verblijfstijd van 12,5 naar 13,2 maanden. 

 
Conclusie:  
Het is treurig dat er –ondanks de economische opleving- steeds meer mensen in de 
armoede terechtkomen. Tegelijkertijd blijkt het steeds moeilijker om uit de 
armoede te geraken. Voor ouderen met een klein en aangetast (klein) pensioen, 
stijgende huur, hogere energie- en (chronische) ziektekosten is de situatie soms 
zelfs volkomen uitzichtloos. 
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Overzicht cliëntenbestand 2018 
Datum Aantal Pakketten Aantal personen 
 

01.01.2019 
  

 

 +  567 

 

 + 1106 

  

Uit bestand in 2019 
   

 

 - 515 

 

 -   1000 

   

In bestand in 2019 
   

 

 + 591 

 

 + 1210 

 

31.12.2019 
  

 

 = 643 

 

 = 1316 

 

 

5. Voedselaanbod en werkwijze 
 
Voedselwerving blijft een hoofdactiviteit van onze organisatie, zeker ook gezien het 
feit dat het aantal te ondersteunen huishoudens in 2019 wederom verder is gestegen 
met ruim 13% tot 643 gezinnen.  
We hebben daarom niet alleen meer voedsel nodig, maar is het ook ons streven om 
de gezondheidsaspecten -m.n. meer vers- verder te verbeteren. 
Gelukkig hebben wij een aantal vaste leveranciers, die een uitstekende basis leveren 
voor een mooi pakket. Voorbeelden zijn: 
- firma Scherpenhuizen, wekelijks groente en fruit 
- firma Culivers, onderdeel van Sligro, waar wij nu 2 maal per week complete 

maaltijden ophalen 
- firma Goedhart in Hedel, voorziet ons wekelijks van vers brood 
- firma Meat Friends, onderdeel van Van Loon in Best: regelmatig prachtig vers of 

ingevroren vlees 
- vrijwilligersorganisatie de Stadsakkers, zie hieronder 
Dit alles aangevuld met donaties van andere trouwe leveranciers, zie bijlage 1. 
Bij het regionaal distributiecentrum van Voedselbanken Nederland in Tilburg halen wij 
wekelijks voedsel op. Niet alleen voor onszelf maar ook voor de 9 voedselbanken 
rond Eindhoven. Dit voedsel komt van grote landelijke leveranciers als 
Friesland/Campina, Unilever, Hak en de distributiecentra van Lidl, Jumbo, Albert 
Heijn e.d. Ook delen wij mee in landelijke acties zoals b.v. 5 mooie producten voor 
een Kerstontbijt, georganiseerd door LIDL of een prachtig kerstpakket, samengesteld 
door bijdragen van Unilever, NIBC, Shell, Oetker, Upfield, Riedel, Bidfood, Too Good 
To Go, Essity en Scoupy. 
 
Voedselbrigade 

In de afgelopen jaren zijn met de meeste landelijke supermarkt ketens, zoals Albert 
Heijn, Aldi, Coöp, Jumbo en Plus overeenkomsten gesloten  om bij hun winkels 
dagelijks nog goed bruikbaar voedsel op te halen. Een apart team van vrijwilligers –
de zgn. Voedselbrigade- houdt zich sinds 2016 bezig met deze steeds belangrijker 
geworden activiteit. Enerzijds biedt deze namelijk compensatie voor de licht dalende 
leveringen van de grote bedrijven en anderzijds kunnen we met name via dit kanaal 
het aandeel (koel)verse producten in onze voedselpakketten verhogen. In 2018 
hebben wij het aantal ophaalpunten nog verder kunnen uitbreiden met o.a. AH Online 

en Picnic. 
Dagelijks ophalen van (koel)verse producten impliceert het dagelijks uitdelen hiervan 
i.v.m. de beperkte houdbaarheid. Dit jaar delen wij nu op 5 dagen in de week uit. 
Recente initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan zowel door app’s zoals Too 
good to go als ook afprijzing in de winkels zelf zal een forse vermindering betekenen 
in de aanvoer vanuit de winkels. 
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Winkelacties 

Ook dit jaar hebben, onder leiding van Annette van der Kley en Rianne van den 
Houdt, vele vrijwilligers inzamelingsacties gehouden bij diverse Eindhovense 
supermarkten. Hierbij wordt aan klanten gevraagd een extra product te kopen en dat 
te doneren aan de Voedselbank. 
Wij verkrijgen op deze manier 
goed bruikbaar lang houdbaar  
voedsel dat wij anders bijna niet 
aangeleverd krijgen zoals rijst, 
pasta, broodbeleg, olie en soep.  
De acties vonden dit jaar plaats in 
filialen van Albert Heijn (Insulinde-
laan, Kamperfoelielaan, Leender-
weg, Limburglaan, Orionstraat, 
Ouverture, Tarwelaan en in 
winkelcentrum Woensel) en van 
Jumbo (aan het Gerretsonplein 
(foto), Dirigentplein en op het 
Kastelenplein) en bij Plus aan het 
Dirigentplein. 
 
Wij willen alle mensen die zich ingezet hebben voor deze winkelacties en natuurlijk 
de mensen die producten gedoneerd hebben, hierbij hartelijk danken. En een speciaal 
woord van dank aan alle supermarktmanagers (die veelal spontaan ook nog een duit 
in het zakje deden) en aan alle vrijwilligers, in- en extern, die zich, meestal op 
zaterdagen, hiervoor hebben ingezet. 
 
De Stadsakkers  
De vrijwilligers van Stadsakkers Eindhoven hebben er ook het afgelopen jaar weer 
hard aan getrokken. Zij werkten 9.204 uur op de akkers en weer met een geweldig 
resultaat. Ondanks vandalisme op de akkers en een gestolen tractor en grondfrees is 

er  onder leiding van professioneel 
tuinder Frans Bosmans weer een 
geweldige hoeveelheid verse 
biologische groenten voor de 
cliënten van de Voedselbank 
Eindhoven geteeld en geoogst! De 
indrukwekkende lijst omvat:  
2313 kg aardappels, 538 doosjes 
aardbeien, 42 stuks broccoli, 3.726 
courgettes, 42 kg knoflook, 90 
stuks knolselderij, 395 stuks 
knolvenkel, 238 komkommers. 40 
kg meiraapjes, 1.123 pompoenen, 
208 kg pastinaak, 3.160 stuks prei, 
36 kg radijs, 551 stuks 

(suiker)mais, 51 kg (kers)tomaten, 42 kg worteltjes, 762 kroppen andijvie, 898 stuks 
koolrabi, 3 kg postelein, 66 kg rucola, 26 kg spinazie, 3.097 kroppen diverse sla, 43 
kg gele biet, 231 kg rode biet, 76 stuks snijbiet, 14 kg doperwten, 33 kg kapucijners, 
67 kg peultjes, 357 kg sperzieboontjes, 496 kg tuinbonen, 133 kg boerenkool, 339 
stuks chinese kool, 19 kg palmkool, 155 stuks rode kool, 173 stuks savooie kool, 20 
kg snij- en pronkbonen, 16 kg sojabonen, 488 stuks spitskool, 645 stuks witte kool, 
en 1.096 kg uien. Werkelijk fantastisch! 
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Helaas bereikte ons ook het droevige bericht dat 
oprichter en voorzitter van de Stadsakkers Hennie 
Kuijken in november onverwacht is overleden. Wij 
kenden Hennie als een warm en gedreven man in zijn 
betrokkenheid bij het wel en wee van ‘zijn’ vrijwilligers 
en onvermoeibaar waar het ging om van de Stadsakkers 
een succes te maken. Daar is hij ruimschoots in 
geslaagd. We missen hem. 

 
Product van de maand 

Onze vraag aan particulieren, kerken, scholen en bedrijven om hun spontane 
voedseldonaties in eenzelfde product bij ons aan te leveren en daarmee het volume 
te creëren om in alle voedselpakketten hetzelfde product te kunnen meegeven, levert 
een heel mooie aanvulling. Een enkele keer treffen we tussen de ingeleverde 
producten ook een envelop aan met daarin een financiële bijdrage. Hoewel wij zelf 
nooit voedsel kopen, wordt in zo’n geval het bedrag toch omgezet in het product van 
die maand. Hetzelfde geldt voor donateurs die aangeven dat hun donatie specifiek 
bedoeld is voor voedselaankoop voor onze cliënten. 
 
 

6. Steun van bedrijven, instellingen en particulieren 

 

Bedrijven en instellingen die ons al jaren steunen 

We noemden al de Stadsakkers, maar er zijn nog tal van andere bedrijven, 
instellingen en particulieren die ons al jaren trouw steunen, veelal via het Product van 
de Maand. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze weldoeners. 
Naast de reguliere wijze van fondsen- en voedselverwerving zijn de spontane acties 
door particulieren, bedrijven, organisaties en scholen heel belangrijk. Van een groot 
aantal hiervan wordt op onze website voedselbankeindhoven.nl verslag gedaan.  
 
Acties gedurende het jaar 
Hieronder een paar voorbeelden van diverse acties gedurende het jaar. 
 
Van het CKE kregen onze cliënten in april vrijkaarten voor ‘Songs of Africa’ een 

concert door Kora Hero uit Gambia in dit Centrum voor de 
Kunsten. Voor de inrichting van ons nieuwe uitdeelpunt met 
wachtruimte, kantoren en een kleine kantine kregen wij 
meubilair aangeboden door ASML en CEVA Logistics. Op de 
voorpagina van dit verslag een impressie. In augustus 
sponsorde ASML ook nog 100 vrijkaartjes voor onze cliënten 
voor de voetbalwedstrijd PSV-ADO. De Ergon helpt ons met 
de dagelijkse inzet van een zeer gewaardeerde 
schoonmaakkracht. 

 Hovenier Helpt bood in september zijn diensten aan. Bij dit 
initiatief gaan hoveniers een dag gratis aan de slag in de tuin 
van een hulpbehoevende. Bij iemand waar bijvoorbeeld de 

tegels zo erg zijn verzakt dat hij of zij niet meer met de rolstoel in de tuin kan komen 
of doordat leeftijd een rol speelt waardoor die grote boom niet meer te snoeien is.  
Marij Hessels zamelde tegen het einde van dit jaar weer supermarkt en 
Shellbonnen in voor onze klanten. Zij doet dit al sinds 2012. Ook traditie is de 
overdracht door Piet Frericks van de opbrengst van de inzameling in de Nieuw-

Apostolische Kerk ter gelegenheid van de ‘Dankdag voor de Oogst’ in oktober.  
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De vrijwilligers van de monumentale 
Hoogstamboomgaard in Acht  zorgden ook 
dit jaar weer voor prachtige leveringen van 
seizoenfruit. In vele bedrijfskantines zijn 
tegenwoordig de soepen van Soupalicious te 
vinden, gemaakt van ‘geredde groenten’. Voor 
elke verkochte kom van deze overheerlijke 
biologische soep krijgt de voedselbank er ook 
een. Zo kwam de ‘kommenteller’ bij de 
gemeente Eindhoven in 2019 uit op 112.419!  

  
 
Acties gedurende het jaar -Geld. 
Books4Life schonk ons in maart een mooi 
bedrag van € 2.000. De opbrengst van de 
verkoop van 2e hands boeken gaat voor de 
helft naar Amnesty International en Oxfam 
Novib. De andere helft wordt geschonken aan 
een door de vrijwilligers gekozen goed doel, dit 
jaar was dat de voedselbank. Het World Trade Center Eindhoven organiseerde een 
pubquiz voor de leden van Young Professionals, een netwerk voor jonge 
ondernemende professionals en zelfstandig ondernemers. De opbrengst van € 950 
werd geschonken aan de Voedselbank in de vorm van eieren. Eveneens in de vorm 
van eieren kregen we een donatie van € 800 van het Armoedefonds. 
Voor de verbouwing en de inrichting van ons nieuwe uitdeelpunt aan de Kanaaldijk is 
fors geïnvesteerd. De fondsenwerving hiervoor was al in 2018 gestart en heeft 
voldoende opgeleverd om deze kosten te kunnen dragen. We kregen bijdragen van 
o.a. Thomas van Villanova, Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, 

Kansfonds en Fundatie Santheuvel Sobbe. Een aantal andere geldgevers gaven 
aan anoniem te willen blijven. 
 
Andere initiatieven en ondersteuning.  

Alsof dit alles nog niet bijzonder genoeg is waren er ook een 
paar acties die er toch nog uitsprongen. Zo kregen we zelfs 
donaties uit het buitenland. Elena Digirolamo, kandidaat 
gemeenteraadslid voor het CDA, vroeg haar (internationale) 
verjaardagsgasten een donatie voor de voedselbank in plaats 
van cadeaus voor haarzelf. En via Richard Hofstede van de 
firma Geldmaat uit Weesp kregen we van hun Noorse 
partner Evry Norge AS een mooi bedrag van € 500,- 
overgemaakt. 
Ook bijzonder was de vervanging van een raamkozijn van een 
kantoortje. Deze actie willen we hier speciaal vermelden 
vanwege het bijzondere karakter: het kozijn werd gesponsord 
door Martin Glas Erma uit Eindhoven en de plaatsing van het kozijn is uitgevoerd door 

een vrijwilliger van de Hobby Werkplaats Tongelre. Werkelijk fantastisch, net zoals de 
jongen die ons hart heeft gestolen toen hij twee kratten snoepgoed voor de kinderen 
kwam brengen. Hij had ze gekocht van zijn zakgeld met wat aanvulling door zijn 
ouders. 
Terugkijkend was het een heel warme eindejaarsperiode. Geweldig hoeveel mensen 
initiatieven hebben gerealiseerd en zich hebben ingespannen. Dat geldt ook voor de 
vrijwilligers van de voedselbank die alles moesten verstouwen, in het bijzonder voor 
de chauffeurs die heel wat extra ritjes hebben moeten maken. Hulde!   
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Acties speciaal voor de kinderen 

Behalve de (speelgoed)acties voor kinderen aan het eind van het jaar (zie verderop) 
gebeurde er meer specifiek voor deze groep. Zo was er het ‘Taartrovers Film 

Festival’ in oktober in het NatLab  De kinderen van onze cliënten konden er gratis 
heen dankzij kaartjes die door Stichting Leergeld waren gesponsord. 
Dynamo Jeugdwerk schonk ons in april voor alle kinderen een strippenkaart om 
tien maal mee te doen met hun activiteiten. In het bijzonder ging het om Tech 
Playgrounds, een sociale community rond techniek, programmeren en bouwen. De 
primaire doelgroep zijn kinderen vanaf 7 jaar. Ook na die tien keer worden de 
mogelijkheden voor een vervolg bekeken. De strippenkaarten zijn via de Voedselbank 
uitgedeeld. 
 

Jarige Job; Veel kinderen kunnen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te 
weinig geld voor is. Zij krijgen geen cadeautje en er hangen geen vrolijke slingers en 
ballonnen. Op school kunnen ze niet trakteren. Uit schaamte melden ze zich soms 
ziek. 
Stichting Jarige Job trakteert deze kinderen op een leuke dag met een 
‘Verjaardagsbox’. In Eindhoven krijgen bijna 500 kinderen tot 18 jaar 
zo’n ‘Jarige Job doos’ via de Voedselbank. 
Ouders krijgen in de week dat hun kind jarig is, naast hun 
voedselpakket, ook deze ‘Jarige Job doos’ mee. In deze doos zit alles 
voor een mooie kinderverjaardag: meerdere cadeaus, zodat ook 
een broertje of zusje een cadeau aan de jarige kan geven; lekkers, 
zoals worstjes, drinken en snoepzak; ruim dertig traktaties voor 
de klas en voor de meester of juf; feestelijke versieringen zoals 
slingers, ballonnen, bekertjes, bordjes en servetten; cake en 
ingrediënten om van de cake zelf een mooie taart te maken: slagroom, 
glazuur en kaarsjes. En ook heel belangrijk, de kinderen weten niet 
van het bestaan van Jarige Job, waardoor het echt de ouders zijn die 
hun kinderen een mooie verjaardag bezorgen. De verjaardag wordt zo voor het hele 
gezin weer een feestdag!  
Jarige Job werkt landelijk en deelt jaarlijks 60.000 verjaardagboxen uit t.w.v. € 35,-. 
 

Laat Ze Maar Lachen; Stichting Laat Ze Maar Lachen 
organiseert activiteiten voor kinderen die door hun 
thuissituatie vrijwel nooit eens lekker een dagje 
weggaan omdat er geen geld voor is of omdat er thuis 
andere problemen zijn.  De vrijwilligers van deze 
organisatie nemen deze kinderen mee voor een 
ontspannen, creatief en prikkelend dagje uit, zo ook de 
kinderen van mensen die zijn aangewezen op hulp van Voedselbank Eindhoven. In 
2019 organiseerden zij superleuke uitjes onder de titels Op avontuur bij Ballorig!, Als 
echte chef-koks!, Museums zijn niet saai!, Een dag vol magie!, Dippie Doe!, 
Dierenrijk!, Klimhal Neoliet, Workshop in Dynamo en Het Kerst Wintercircus! 
Omdat er bijna iedere maand een uitje wordt georganiseerd, komen de kinderen 
gelukkig allemaal een keer aan de beurt. 
 

Eindejaarsacties met Sinterklaas en Kerstmis  
Als het jaareinde nadert en de feestdagen zich aandienen blijkt dat velen zich het lot 
van de medemens in nood extra aantrekken. Immers niet voor iedereen zijn de 
feestdagen zo feestelijk. Denk maar eens aan een rijk Kerstmaal terwijl alle 
keukenkastjes leeg zijn. 
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Treurig? Jazeker, maar ook een inspiratiebron voor velen om in actie te komen. Bij de 
Voedselbank merken we dat elk jaar weer en dit jaar was het zelfs overstelpend! 
We noemden al het landelijke initiatief van Unilever, NIBC, Shell, Oetker, Upfield, 
Riedel, Bidfood, Too Good To Go, Essity en Scoupy om alle voedselbankklanten 
een Kerstpakket te bezorgen. Maar er was meer, veel meer. 
 
Bedrijven en instellingen 
AGCO BV leverde kratten met chocoladeletters, van Ennatuurlijk kregen we 
kerstpakketten en een onder de medewerkers ingezameld bedrag van € 1.080. Van 
de Troubadour, het kinderdagverblijf van Korein aan de overkant van het kanaal 
kregen we voor alle kinderen een mooi geïllustreerd liedjesboek met bijbehorende 
CD, Stichting Speelcadeau verzorgde mooie speelgoedcadeaus voor de kinderen en 
Philips Nederland schonk LED lampen voor alle cliënten. 
En ook werd in de bedrijven en instellingen enthousiast ingezameld. We kregen 
mooie voedseldonaties van Janssen en Janssen (2/12), diaconie 

Schootskwartier (6/11), Catharina Ziekenhuis (17/12), TomTom, (16/12), 
Stichting ’t Zwin (16/12), Frencken Europe (18/12), Vonderkwartier (18/12), 
Mansveld (20/12), Lekkerland 
(20/12), Thermo Fisher Scientific 
voorheen FEI (17/12), Rabobank 
(20/12) en NXP (20/12).  
Ook de eindejaarsactie van de Lions 

Club die ook dit jaar Douwe Egberts 
punten inzamelde moet genoemd 
worden en de prachtige donatie van 
€ 1.500 van de ABN Foundation. De 
DELA, ASML en de Zonnebloem 
bundelden hun krachten in een 
fantastische kinderspeelgoedactie. Er 
was een inzameling onder de naam 
NXP-Donation week en Rocking Up 

Xmas verlootte 50 kerstpakketten onder de cliënten.  
Bij Lidl konden de klanten een Kerstontbijt voor de voedselbank klanten doneren in 
de vorm van een voucher en Lidl zorgde er dan voor dat de ontbijtproducten op tijd 
aan de lokale voedselbank werden uitgeleverd. 

Scholen 
En dan waren er nog de scholen. 
Absoluut geweldig, hoe de 
leerlingen (en hun docenten) van 
een groot aantal scholen zich 
hebben ingezet om levens-
middelen voor de cliënten van de 
voedselbank in te zamelen. We 
noemen hierbij de scholen en de 
prachtige opbrengsten: basis-
school de Talisman (28 kratten), 
basisschool ’t Slingertouw (32 
kratten), basisschool de Hand-

reiking (12 kratten), basisschool De Boschuil (58 kratten), basisschool Atalanta (25 
kratten), basisschool De Korenaar (16 kratten), de Internationale School (27 
kratten), Het Stedelijk College (14 kratten), Helder Scholengemeenschap (12 
kratten), het Van Maerlantlyceum (16 kratten) en Helicon Groenopleidingen (8 
kratten en € 2.100 voor eieren). In totaal 248 kratten met uitstekend langhoudbaar 
voedsel en heel veel eieren! 
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7. Financiën 
 

Voor de dekking van de kosten is de Voedselbank geheel afhankelijk van giften van 
particulieren, instellingen en bedrijven en subsidies van de gemeentelijke overheid. 
 
Subsidies 

Voor 2019 heeft de gemeente Eindhoven een structurele subsidie toegekend van 
€ 76.000,- onder voorwaarde dat wij naast het uitdelen van tenminste 400 
voedselpakketten per week ook zorgen voor actieve doorverwijzing van onze cliënten 
naar de officiële reguliere hulpverlening in Eindhoven. 
Invulling van deze voorwaarden is beschreven in het Hoofdstuk 4 “Hulpverlening”. 
 
Giften en donaties 

De exploitatiekosten die niet uit de subsidie kunnen worden gedekt worden betaald 
uit giften en donaties van particulieren, bedrijven en instellingen. Wij merken dat er 
veel mensen in de samenleving zijn die onze cliënten een warm hart toedragen. Er 
zijn mensen die ons, soms al jaren, maandelijks ondersteunen, maar ook krijgen wij 
giften die zijn ingezameld bij bijvoorbeeld een huwelijksfeest, jubileum of andere 
feestelijkheden. Heel veel particulieren hebben zo een gift aan ons overgemaakt met 
een totaalbedrag van € 27.993,- Daarnaast hebben kerken, vele bedrijven en 
instellingen een donatie gedaan van in totaal € 39.898,- ter dekking van onze 
exploitatiekosten en is er in 2019 € 74.460,- ingezameld specifiek ten behoeve van 
de verbouwing en inrichting van het nieuwe uitdeelpunt aan de Kanaaldijk 15C. 
De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. heeft een ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) en deze status is een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid 
van giften aan goede doelen. Een overzicht van onze sponsoren vindt u in bijlage 1. 
 
In bijlage 2 bij dit verslag is het financieel jaaroverzicht opgenomen. De jaar-
rekening over 2019 is opgesteld door Govers Accountants/Adviseurs die tevens de 
boekhouding verzorgde en kostenloos het gebruik van hun administratieve systeem 
beschikbaar stelde. De beoordeling van de jaarrekening over 2019 is verricht door 
Wijsaccountants, gevestigd in Maarssen en Eindhoven. 
 
 

8. Samenwerking 

 

Landelijk en regionaal 

In 365 gemeenten in 
Nederland (dat is 96% van 
het totaal) zijn 170 
voedselbanken met 515 
uitdeelpunten actief. Hier 
zetten 12.000 vrijwilligers 
zich wekelijks  in voor 
35.000 huishoudens, d.w.z. 
voor 88.000 personen. In 
2019 werden in totaal 
151.000 personen geholpen, 
een landelijke groei van 8%. 
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De Voedselbank Eindhoven is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. 
Er bestaat een intensieve samenwerking met de voedsel-banken in het zogeheten 
“Cluster Eindhoven”. Hierdoor kan lokaal overstijgend aanbod en de aanvoer vanuit 
de landelijke voedselbank-organisatie (via het Regionaal Distributie Centrum in 
Tilburg) op efficiënte wijze aan alle binnen dit cluster samenwerkende voedselbanken 
ten goede komen. Dit betreft –naast Eindhoven- de voedselbanken in Aalst-Waalre, 
Best, Bergeijk, Bladel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Valkenswaard en Veldhoven. 
Met elkaar verzorgden we in 2019 in ZO-Brabant wekelijks 1.232 pakketten voor 
3.056 personen. 
 
 

9. Verwachtingen voor 2020  

 

De voortdurende zorg voor een goed voedselaanbod en het verkrijgen van de 
benodigde financiën voor onze lopende operatie blijven onze prioriteiten. Daarnaast is 
er een aantal onderwerpen waaraan we in 2020 bijzondere aandacht willen besteden: 
 
Noodhulp blijft noodzaak 

Zolang de hulpverlening in ons land en in onze gemeente georganiseerd blijft zoals 
die is zullen er extra vangnetten nodig blijven. Zelfredzaamheid is een groot goed dat 
je iedereen toewenst, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de mensen die 
om wat voor reden dan ook dat even niet kunnen. Deze ‘zwakken in de samenleving’ 
hebben de gezamenlijke inspanning van professionals én vrijwilligers broodnodig. 
 

Structurele hulp blijft eveneens nodig 

Op dit moment komen de meeste cliënten via een doorverwijzing van de officiële 
hulpverleningsinstanties bij ons en zijn daarmee voorzien van een ‘traject’ naar 
zelfredzaamheid. In 2020 zullen we de samenwerking continueren met de 
gemeentelijke hulpverlening. Ook de cliënten die zich via ons eigen spreekuur bij ons 
aanmelden worden in contact gebracht met deze hulpverlening. Het is immers in hun 
eigen belang dat zij weer op eigen benen kunnen staan. 
We hopen hiermee dat we ook in 2020 als voedselbank niet alleen noodhulp leveren, 
maar voor onze cliënten ook een (her-)start kunnen faciliteren op weg naar een 
hervonden zelfstandig bestaan. 
 
Ontwikkeling van ons cliëntenbestand 
Na jaren van stijging en de verheugende daling in 2015 van het aantal cliënten, is er 
in de jaren daarna steeds sprake geweest van een stijging, ook dit jaar weer. Het is 
voor ons moeilijk te voorspellen hoe dit zich verder ontwikkelt. Onderzoek toont aan 
dat nog lang niet alle mensen die volgens de criteria in aanmerking komen voor onze 
hulp zich ook daadwerkelijk aanmelden. Het is echter een doelstelling voor 2020 om 
ook deze mensen te gaan bereiken. 
 
Investeringen en exploitatiekosten 
Na de nodige investeringen in het verslagjaar t.b.v. het nieuwe uitdeelpunt en de 
hogere exploitatiekosten die samenhangen met deze nieuwe faciliteit, denken we in 
2020 nog het aantal zonnepanelen op het dak uit te breiden. 
Ondanks een substantiële verhoging van de gemeentesubsidie, zullen we door de 
gestegen huurkosten een sterker beroep moeten doen op onze sponsors en 
donateurs om de financiën gezond te houden. 
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Publiciteit 

Armoede blijft ons gezelschap houden. Het streven van de Voedselbank blijft echter 
dat ze op termijn niet meer nodig zal zijn. Op dit moment is dit helaas nog een utopie 
en zullen we het noodzakelijke werk van de Voedselbank onder de aandacht van het 
publiek moeten blijven brengen. Via dit jaarverslag, persberichten en nieuwsbrieven 
zullen we de publiciteit blijven zoeken. Onze Facebook pagina met ruim 1.200 volgers 
en geïntegreerd in onze website, speelt daarbij een belangrijke rol. Een Open Dag in 
oktober in de “Week van de armoede” is een drukbezocht succes gebleken. 
In 2020 bestaat de Voedselbank Eindhoven 15 jaar en we zullen ter gelegenheid 
daarvan de publiciteit zoeken zoals we dat bij het 10 jarig bestaan ook hebben 
gedaan. 
 
Bestuurswissel 

In november kondigden voorzitter Jelle Krol en secretaris Hans Raadsen het stokje in 
2020 te zullen doorgeven aan hun opvolgers. Dit zijn Rob Baken en Inge Hoornweg. 
Na 7 jaar treedt Jelle op 3 maart af en Hans stopt na 12 jaar op 1 mei. Onderstaande 
foto vond zijn weg naar de media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona 

Hoewel de coronacrisis in het verslagjaar nog een onbekend fenomeen was, ziet het 
er ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag (maart 2020) naar uit dat er 
ingrijpende veranderingen over een breed front zullen gaan optreden. Het is nog te 
vroeg voor definitieve conclusies, maar zeker is wel dat het uitspreken van 
verwachtingen met de nodige voorzichtigheid dient te gebeuren. 
 
 

10. Slotwoord 

  

De Voedselbank kan alleen bestaan dankzij de belangeloze inzet van onze vrijwilligers 
en de materiële steun van het bedrijfsleven, de overheid, instellingen en heel veel 
particulieren. Dat zo velen zich ook daadwerkelijk inzetten is uitermate stimulerend 
voor ons en daarvoor willen wij –uit naam van onze cliënten-  graag onze dank 
uitspreken. 
  

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. 
Eindhoven, april 2020 
  

Rob Baken – voorzitter Maurice Weerts – penningmeester 
Hans Raadsen – secretaris André Verschoor – voedsel- en fondsenwerving  
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Bijlage 1: Sponsoroverzicht 2019 

 
 

1. Voedselleveranciers 

- Albert Heijn HSC levensmiddelen 
- Bonduelle groenteconserven 
- Goedhart/Borgesius Hedel brood 
- CuliVers Eindhoven kant en klaar maaltijden 
- Hanos levensmiddelen 
- Hessing maaltijd salades 
- Kuehne & Nagel diversen voedsel 
- Marij Hessels, i.s.m. supermarkt Emté diversen voedsel 
- Meat Friends / Van Loon vlees 
- Pekakroef aardappelen 
- Picnic levensmiddelen 
- Scherpenhuizen BV groenten 
- Sin Wah Foods BV diversen voedsel 
- Soupalicous soep 
- Stichting Stadsakkers groenten 
- Voedselbanken NL via DC Tilburg diversen voedsel 

 

2. Overige sponsoren (financiële giften, diensten, materiële steun) 

- Adriaanse brandstof voor transport 
- Airinstall (voorheen Kempair) luchtblazer + CV onderhoud 
- AON (voorheen IAK) verzekeringen 
- ASML Foundation financieel, meubilair 
- Ballast Nedam Zuid / Bouwborg) bouwkundige diensten 
- De Burgh Acht onderhoud vrachtwagen en bussen 
- Caspar De Haan Groep diversen 
- CEVA MH Equipment-training (o.a. EPT) 

                                   en meubilair 
- Copaco financieel 
- Cure-afvalbeheer afvalverwerking 
- Driessen Autogroep Combo bedrijfswagen + onderhoud 
- Eindhoven Doet / Vrijwilligerspunt o.a. vacaturebank voor vrijwilligers 
- Ergon schoonmaak service 
- Van Egdom Security beveiliging pand Kanaaldijk 
- Gemeente Eindhoven gemeentesubsidie 
- Govers Accountants/Adviseurs boekhouding + jaarrekening 
- Hoevenaars belettering wagenpark 
- KNIP Eindhoven (voorheen Knipbank) kappersdiensten voor onze cliënten 
- Nederlands Gereformeerde Kerk diakonie financieel 
- Protestantse Kerken Nederland diakonie financieel 
- Rode Kruis Eindhoven vergaderruimte 
- Samen voor Eindhoven partnerschap 
- SIMAC ICT infrastructuur en support 
- Stichting Armoedefonds financieel 
- Stichting Jarige Job verjaardagpakket voor de kinderen 
- Stichting Laat Ze Maar Lachen uitjes voor de kinderen 
- De Vries Constructiebedrijf tafelwagens 
- Christelijk Gereformeerde Kerk uitdeelruimte en koffie 
- GKv uitdeelruimte en financieel 
- Lichtstad gemeente De Fontein uitdeelruimte en koffie 
- Protestantse Gemeente Eindhoven uitdeelruimte, koffie en financieel 
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- ’t Oude Raadhuis Tongelre uitdeelruimte 
- Vele kerken in Eindhoven ‘Product van de Maand’ 
- Kansfonds verbouwing 15c 
- Stichting Thomas van Villanova verbouwing 15c 
- Voedselbanken Nederland verbouwing 15c 

 
3. Incidentele bijdragen en (inzamel-)acties 

- NXP - Dela Fonds - Signify (voorheen Philips Lighting) 
- DHL - Rabobank - Fontys Business Club 
- DLL - Grand Cafe Plein4 - Hoogstamboomgaard Acht 
- Books for Life - Ennatuurlijk - WTC Young Professionals 
- SNS - Lepeltje Lepeltje - Nieuw-Apostolische kerk 
- SP - Omroep Brabant - Zonnenbloem Actief 
- Lions Club/D-E - NatLab - van Zutphen Installaties 
 
Unilever, NIBC, Shell, Oetker, Upfield, Riedel, Bidfood, Too Good To Go, Essity en  
Scoupy leverden gezamenlijk een kerstpakket voor alle 35.000 voedselbank gezinnen 
in heel Nederland! 
 
En niet te vergeten: de supermarkten die enthousiast meewerkten aan de winkelacties, 
statiegeldacties en/of de voedselbrigade: Albert Heijn, Aldi, Jan Linders, Jumbo, Lidl en 
Plusmarkt, alsook de vele particulieren, instellingen en bedrijven, die voedsel- of 
kerstpakketten doneerden, zoals Janssen en Janssen, diaconie Schootskwartier, 
Catharina Ziekenhuis, TomTom, Stichting ’t Zwin, Frencken Europe, Vonderkwartier, 
Mansveld Lekkerland, Thermo Fisher Scientific (voorheen FEI), Rabobank en NXP. 
 

4. Scholen 

Diverse scholen met activiteiten als (kerst)inzamelingsacties en ruilmarkten, zoals 
basisschool de Talisman, basisschool ’t Slingertouw, basisschool de Handreiking, 
basisschool De Boschuil, basisschool de Korenaar, basisschool Atalanta, Antoon 
Schellenscollege, het Summacollege, Basisschool ’t Palet, Trudo Weekendschool, 
Internationale School, VMBO Helicon, Helder Scholengemeenschap, Het Stedelijk 
College en het Van Maerlantlyceum. Antoon Schellenscollege en basisschool ’t Palet. 
 

5. Heel veel particuliere donateurs  

Foto: 

Sas Schilten 
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Bijlage 2: Financieel jaaroverzicht 2019 
 

Hieronder zijn de jaarstukken van 2019 weergegeven, zoals opgesteld door Govers 
Accountants/Adviseurs uit Eindhoven. In navolging van de gemeentelijke eisen verbonden aan 
de subsidieverlening is eveneens een officiële beoordelingsverklaring opgemaakt. Dit 
document is opgesteld door Wijs Accountants uit Eindhoven/Maarssen. Wij danken Govers 
Accountants/Adviseurs tevens voor het verzorgen van de boekhouding in 2019. 
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