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Jaarverslag 2016
1. INLEIDING:
Ook in 2016 heeft de Voedselbank Etten-Leur gepoogd haar kwaliteit en bijdrage aan de
regio (gemeente Zundert, Rucphen en Etten-Leur) niet alleen te continueren maar ook te
verhogen. Dit betreft niet alleen het realiseren van vol- en hoogwaardige voedselpakketten
maar tevens het bereiken en bereikbaar zijn van en voor de doelgroep(en).
Laagdrempeligheid realiseren enerzijds maar tegelijkertijd een eerlijke beoordeling van nut
en noodzaak op individueel niveau.

2. HOOFDTAAK:
Vanwege onze primaire taak om aan onze doelgroep voedselvoorziening te realiseren is het
intensiveren van contacten met regionale/lokale supermarkten/groothandel en detailhandel
noodzakelijk gebleken. Dit heeft geresulteerd in een verbetering en vergroting van het
aanbod hoogwaardige voeding vanuit onder andere de Jumbo’s, Aldi’s, Hello Fresh en andere
regionale kleinschalige leveranciers. Tegelijkertijd heeft dit als positief side-effect ook
gerealiseerd dat primaire levensbehoeftemiddelen anders dan voeding tot ons assortiment
zijn gaan behoren. Gesteld kan worden dat de kwaliteit van onze pakketten van
hoogwaardige kwaliteit zijn en een grote bijdrage leveren aan de moeilijke gezinssituatie
waarin onze doelgroep zich bevindt.
Het aantal cliënten op weekbasis is over 2016 gemiddeld 75. Onze cliënten kun je
onderverdelen in alleenstaanden, 2 persoons huishoudens, gezinnen. De pakketten worden
afgestemd op de omvang van de gezinssamenstelling.
Tevens stelt Voedselbank Etten-Leur zich ten doel om laagdrempeligheid te realiseren als het
gaat om gebruik te kunnen maken van haar hulp. Gebleken is dat nog te vaak potentiele
cliënten de weg naar de voedselbank Het betreft dan veelal gevallen die door tijdelijke
omstandigheden (faillissementen kleine ondernemers/zzp’ers, echtscheidingen, ziekte e.d.)
overige) financiële problemen hebben. Door onze hulp wordt dan erger voorkomen.

Voedselbank Etten-Leur heeft zich dan ook ten doel gesteld juist ook voor deze doelgroep
benaderbaar te zijn. Dit door middel van het realiseren van zo optimaal mogelijke privacy en
gebruik makend van andere maatschappelijke instanties (kerk, scholen, hulpverlenende
instanties/hulpverleners e.d.) die contact en wetenschap hebben van deze personen.
Hiermee proberen we ook te voorkomen dat deze tijdelijke financiële problemen niet ten
koste gaat van eventuele kinderen in betreffende gezin.

3. ONTWIKKELINGEN:
Om onze hoofdtaken te kunnen vervullen is het erg belangrijk om de samenwerking met
diverse instanties te intensiveren. Wij als Voedselbank Etten-Leur hebben er voor gezorgd
dat wij onderdeel zijn geworden van de maatschappelijke hulpverlening. Hierdoor kunnen
we met elkaar de kwetsbare doelgroep helpen en begeleiden. Door de goede samenwerking
kunnen we cliënten doorverwijzen naar bv een budgetcoach van Surplus, maatschappelijk
werk, Sociaal Raadslieden, Werkplein.

4. VERANDERINGEN/VERBETERINGEN:
In 2016 heeft zich een verhuizing voorgedaan van de Voedselbank binnen Etten-Leur: van de
Penningweg naar de Florijnstraat 8D te Etten-Leur. Dit was noodzakelijk vanwege de aard,
kwaliteit en kostenfactor van de locatie op de Penningweg. Dankzij de hulp van Jeroen
Popma hebben wij nu het pand op de Florijnstraat 8d. Het pand voldoet aan de eisen qua
hygiëne en opslag waardoor wij weer een grote stap richting het traject “Code Groen”
hebben kunnen maken.
De verhuizing is gepaard gegaan met een efficiëntere procesmatige invulling van onze
activiteiten ten opzichte van 2015. Wij kijken nu terug op een zeer geslaagde verhuizing en
reorganisatie.
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Heel 2016 werd er ook regelmatig vergaderd om een goede aanzet te geven aan allerlei
ontwikkelingen, zoals de verhuizing en reorganisatie, vrijwilligers, werving donateurs en alle
overige activiteiten.

6. STATUSHOUDERS/VERHUIZING **:
In het jaar 2016 zijn de kosten exponentieel gestegen wegens:
-

in overleg met de betrokken gemeenten heeft Voedselbank Etten-Leur
ondersteuning geboden aan de statushouder (zowel in 2015 en 2016). Dit in de vorm
van het wekelijks uitdelen van een voedselpakket. Gezien het grote aantal van deze
tijdelijke doelgroep zijn de gemeenten bereid geweest om een bijdrage te leveren
aan deze extra kostenpost. Door deze tijdelijke bijdrage hebben we deze doelgroep
kunnen voorzien van halal en vegetarische producten. Deze gezamenlijke activiteit is
per 1 januari 2017 beëindigd.

-

de noodzakelijke verhuizing (maart 2016) heeft eveneens geleid tot enerzijds
éénmalige forse verhuiskosten en anderzijds tot structurele huurkosten en vaste
lasten. Deze verhuizing was noodzakelijk om de geëiste kwaliteit van onze
voedselbank te waarborgen.

7. CLIENTEN GEVOLGEN TOENAME:
Het aantal cliënten is in 2016 fors gestegen. Mede hierdoor zijn onze kosten wat betreft
afvalverwerking, verzekeringen en brandstof- en vervoerskosten ook fors gestegen. Ook
hebben we in 2016 wekelijks verse groenten ed aan moeten schaffen om alle gezinnen te
kunnen voorzien van 4 á 5 volwaardige maaltijden per week in het pakket.
* Verzekeringen

de stroomstoring vorig jaar hebben we een koelverzekering
afgesloten. Daarnaast hebben we een deel van onze voorraad extern
opgeslagen en ook daar hebben we ons voor moeten verzekeren.

* Afval

de kosten van afval zijn ook gestegen; deels door de verhuizing en
deels door de extra producten die we wekelijks ophalen. Zowel de
container voor papier als restafval worden wekelijks geleegd. De
kosten voor dit abonnement zijn vrij hoog. In 2017 gaan we op zoek
naar een andere oplossing.

* Vervoerskosten

Om onze voedselpakketten volwaardig te kunnen vullen halen we
zowel op woensdag als op donderdag bij de diverse supermarkten en
bedrijven onze producten op. In de loop van 2016 zijn ook de
ophaaladressen toegenomen.

Overigens verwachten we voor 2017 ook een toename in de vraag naar voedselpakketten.
De reden hiervoor is dat Voedselbank Nederland de criteria verruimd heeft waardoor de
voedselbank voor meer cliënten toegankelijk wordt.

8. ONZE ONDERSTEUNERS:
Voedselbank Etten-Leur is een volledig zelfstandig ongesubsidieerde stichting. Hierdoor is het
noodzakelijk dat het bestuur zelf haar netwerk realiseert. Dit is niet alleen nodig om de
inhoud van de voedselpakketten te garanderen maar ook om de overige kosten zoals
huisvesting, energie, afvoer afval, vervoerskosten ed. te kunnen blijven voldoen.
In dat kader willen wij dan ook de volgende donateurs bedanken:
•
•
•
▪
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jumbo’s Etten-Leur en Jumbo Ulvenhout
Albert Heijn Pollemans te Etten-Leur voor hun medewerking aan de kerstinzamelingsactie
Aldi Etten-Leur, Zundert en St. Willebrord
Hello Fresh Etten-Leur
Lions Club Etten-Leur
De Rotary Etten-Leur
Woonstichting Thuisvester
Inner Wheel Etten-Leur voor onder andere hun hulp bij de kerstinzamelingsactie
H. Mariaparochie Etten-Leur en de protestante gemeente Zundert voor allerlei vormen
van ondersteuning.
Plus Manniën Rucphen voor hun medewerking aan de kerstinzamelingsactie en de mooie
producten die wij ontvingen tijdens hun verbouwing.
Caritas Rucphen voor (onder meer) haar medewerking aan acties
De diverse Leveranciers van verse groente- en fruitproducten
Boerderijwinkel Vermunt voor de vele verse groenten
Echte Bakker van der Steen uit Made
Gemeente Etten-Leur en Zundert voor de kerstinzamelingsactie
Nieuwe Nobelaer voor het beschikbaar stellen van hun bestelbus
Wensink Meubelen Etten-Leur voor het beschikbaar stellen van extra opslag capaciteit
Landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland voor haar deskundige support
Het Munnikenheide College Etten-Leur en Rucphen, Mencia Sandrode Zundert,
basisschool
’t Kofschip Etten-Leur voor hun inzamelingsactie rondom de feestdagen
Praxis Etten-Leur en Hema Etten-Leur voor hun donaties rondom Sinterklaas
Deba Bedrijfswagens Etten-Leur voor het beschikbaar stellen van een bestelbus tijdens de
verhuizing.
Protestantse Gemeente de Baai voor hun inzamelingsacties en overige hulp
Voedselbank Breda, Voedselbank Tilburg en Voedselbank Moerdijk voor hun hulp en zeer
prettige samenwerking.
Alle bedrijven en particulieren die hun kerstpakketten/kerstattenties aan de voedselbank
hebben geschonken.
Alle particulieren donateurs

Daarnaast willen wij een ieder bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen in welke
vorm dan ook. Mede dankzij uw hulp hebben wij in 2016 onze activiteiten positief kunnen
uitvoeren.

Staat van baten en lasten over het jaar 2016

Omschrijving
Debet
Credit
Algemene aankoop **
9.111.99
Bankkosten
155,26
Afvalkosten
1.428,33
Verhuiskosten
4.139,39
Huisvestingskosten (energie, water,
telefoon, internet, webhosting)
4.839,22
Gemeentelijke belastingen
370,25
Representatie- en kantoorkosten
1.385,00
Transportkosten
2.986,77
Verzekeringen
953,14
Wegenbelasting bus
300,00
Kantoorkosten
629,95
Inventaris **
5.963,40
Donaties bedrijven
Bijdrage ondersteuning
statushouders door gemeenten **
Donaties verenigingen/stichting
Donaties particulieren
Donaties charitatieve instellingen
Donatie Voedselbank Nederland
Totaal
** zie punt 6

0,00

3.781,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.262,70

22.237,50
7.300,00
804,00
1.046,00
1.000,00
36.168,62

