Stichting Voedselbank Land van Cuijk
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2012

2

Rijkevoort, april 2017

Beste lezer,

Als Voedselbank Land van Cuijk zouden wij de afgelopen 10 jaar niet hebben bestaan zonder de
hulp en ondersteuning van velen. Wij denken hierbij aan de vrijwilligers, instanties waar wij mee
samenwerken, degenen die ons financieel steunen door middel van donaties, subsidies, sponsoring
en acties. Ook degenen die ons steunen met materiele middelen en vooral de bedrijven en winkels
waarvan wij direct of indirect (het) voedsel ontvangen.
Mede namens al onze cliënten en onze ex-cliënten willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage op
welke manier dan ook. Zonder u zouden wij als Voedselbank Land van Cuijk geen noodhulp kunnen
bieden. Wij hopen, mede met uw steun, deze in de toekomst ook te kunnen blijven bieden.
Dat mensen, ook in het Land van Cuijk, voor kortere of langere tijd via de voedselbank noodhulp
krijgen is nog steeds nodig. Wel loopt het aantal cliënten dat wekelijks een voedselpakket krijgt
wat terug. Dit had met name gevolgen voor Uitgiftepunt Mill dat te weinig cliënten had. In oktober
is dit Uitgiftepunt gesloten. Cliënten zijn of naar Cuijk of naar Grave gegaan wat soms voor de client
extra vervoersproblemen gaf.
Minder cliënten wil beslist niet zeggen dat er minder potentiële cliënten zijn, maar eerder dat de
stap om naar de voedselbank te gaan nog steeds erg groot is. Het betreft met name de mensen die
het financieel goed hebben gehad maar door bijvoorbeeld het verlies van werk, plotseling te maken
krijgen met veel minder inkomen terwijl alle vaste lasten gewoon doorgaan. Men tracht de
moeilijke financiële situatie vaak zelf op te lossen en schaamt zich om (nood) hulp te vragen.
Armoede beperkt zich echter niet alleen tot de mensen die gebruik maken van de voedselbank. Ook
een grote groep mensen die net niet in aanmerking komt voor de voedselbank leeft in armoede.
Deze groep lijkt toe te nemen omdat woon- en zorgkosten en kosten voor levensonderhoud blijven
stijgen en het inkomen achterblijft. Voor hen blijft het moeilijk om wekelijks/maandelijks financieel
rond te komen. De nieuwe toekenningscriteria bieden hierin geen verandering tenzij het gezinnen
met kinderen betreft. Voor gezinnen met kinderen zijn de criteria duidelijk verhoogd.
Namen het bestuur van de Stichting Voedselbank Land van Cuijk
Joke Peters-Schoenmakers
secretaris
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Stichting Voedselbank Land van Cuijk

Stichting Voedselbank Land van Cuijk is opgericht d.d. 8-2-2006 en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nr. 17187250.
De Stichting heeft ten doel:
a. het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in Nederland en
daarbuiten
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-

het rechtstreeks inzamelen van levensmiddelen van producenten en distributeurs en/of
overnemen van Stichting Voedselbanken Nederland van kosteloos ter beschikking gestelde
levensmiddelen om deze kosteloos beschikbaar te stellen aan personen die onvoldoende
middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, dan wel aan voedselbanken
verbonden aan Stichting Voedselbanken Nederland;

-

het trachten mensen uit de groep betrokkenen ertoe aan te zetten een zelfde activiteit op
te zetten, casu quo te continueren zodat er steeds meer mensen geholpen kunnen worden;

-

het op rechtens toegestane wijze inzamelen van financiële middelen casu quo donaties

De stichting beoogt niet het maken van winst.
Conform art. 32 lid 1 onderdeel 3 en art. 33 lid 1 onderdeel 4 Successiewet 1956 wordt de Stichting
aangemerkt als Goede Doelen Stichting.
Vereniging Voedselbanken Nederland.
Stichting Voedselbank Land van Cuijk is sinds 15 mei 2013 lid van de Vereniging Voedselbanken
Nederland. Deze landelijk vereniging voert geen operationele activiteiten uit en heeft dus geen
eigen cliënten en/of uitgiftepunten. Er is vooral sprake van coördinatie en overleg met de landelijke
overheid, grote sponsoren en landelijke voedselproducenten en platformoverleg . Er is een landelijk
servicebureau dat op aanvraag voor ondersteuning en begeleiding aan voedselbanken kan zorgen.
Ook bij de landelijke vereniging en het servicebureau werkt men uitsluitend met vrijwilligers.
Voedselbank Land van Cuijk
Naast het Depot in Rijkevoort had de voedselbank in 4 gemeenten van het Land van Cuijk
uitgiftepunten, te weten Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill.
Het opstarten van een uitgiftepunt in een gemeente is afhankelijk van het aantal cliënten (minimaal
10 ) dat in een gemeente genoodzaakt is gebruik te moeten maken van de voedselbank. Gezien het
dalend aantal cliënten dit jaar in uitgiftepunt Mill werd besloten om per 1 oktober 2016 te stoppen
met Uitgiftepunt Mill. Cliënten die nog gebruik maakten van de voedselbank zijn naar Cuijk of Grave
overgegaan.
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Jaaroverzicht 2016
Voedselbank Land van Cuijk bestaat 10 jaar.
Op 8-2-2006 werd de Voedselbank opgericht. Begonnen met een uitgiftepunt in Boxmeer op
beperkte schaal bleek er ook in Cuijk al gauw behoefte aan een uitgiftepunt. In Grave was al een
Voedselbank welk later als uitgiftepunt ook deel ging uit maken van de Stichting Voedselbank Land
van Cuijk. 10 jaar voedselbank betekent ook in het Land van Cuijk dat mensen zodanig onder de armoedegrens leven dat zij genoodzaakt zijn om gebruik te moeten maken van de voedselbank.
Op 4 april hebben wij stil gestaan bij het 10 jarig bestaan van de Voedselbank Land van Cuijk.
Onze voedselbank had niet kunnen bestaan zonder de tomeloze inzet van al onze vrijwilligers
gedurende al die jaren. Wekelijks zorgen zij, ieder vanuit zijn/haar functie, dat onze cliënten een
voedselpakket krijgen. De betrokkenheid van onze vrijwilligers tot onze cliënten is groot. Een groot
aantal vrijwilligers zijn al vele jaren als vrijwilliger werkzaam bij de Voedselbank, soms zelfs vanaf de
oprichting. Daarom was het fijn dat wij, naast alle genodigden, samen al onze vrijwilligers aandacht
konden besteden aan dit 10 jarig bestaan en hier een speciaal dank je wel uit konden uitspreken
aan onze vrijwilligers.
Naast de inzet van al onze vrijwilligers kan een Voedselbank ook niet bestaan zonder onze sponsors,
donateurs en leveranciers die ons financieel en met een goed aanbod van voedsel steunen. Ook
voor hen was een dank je wel op zijn plaats.
Ook gaven we aan blij te zijn met de oprichting van de Stichting Vrienden van de Voedselbank Land
van Cuijk. Zij zorgen voor ons voor het verwerven van financiële middelen en verkrijgen van
voedsel.
Bestuurswisseling
Begin 2016 gaf voorzitter Pat Verhees aan te willen stoppen als voorzitter van de Voedselbank maar
wel als bestuurslid te willen blijven. De penningmeester Wim van Osch wilde helemaal stoppen met
al het werk bij de Voedselbank. Gerard Schoenmakers en Cor Peters Rit hebben wij bereidt
gevonden om de functie van Pat en Wim over te nemen.
31-12-2016 was de bestuurssamenstelling als volgt:
- Voorzitter Gerard Schoenmakers
- Penningmeester Cor Peters Rit
- Secretaris Joke Peters
- Bestuurslid Harry Derkx
- Bestuurslid Pat Verhees
- Bestuurslid Mariëlle Derksen
- Bestuurslid Mayke Smits
Voedselveiligheid
Sinds 8 oktober 2015 zijn wij als Voedselbank Land van
Cuijk GROEN. De officiële uitreiking van het Inspectie
Certificaat vond plaats op 4 april 2016 tijdens de
bijeenkomst van ons 10 jarig bestaan uit handen van
Jaap Salsa en Ellen Essed van het team Voedselveiligheid
van Voedselbanken Nederland. Alleen dankzij de inzet
van onze vrijwilligers was het mogelijk om groen te

[Trek de aandacht van uw lezer met een
veelzeggend citaat uit het document of
gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te
benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het
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worden zo benadrukten Ellen Essed en Jaap Sala in hun toespraken waarbij het zaak is om aan
voedselveiligheid te blijven werken om groen te blijven. Zij spraken uit dat ze hier alle vertrouwen
in hadden en feliciteerden alle vrijwilligers met het behaalde resultaat.
Begin 2016 is in het kader van de voedselveiligheid gestart met een interne controle methodiek om
zo zelf intern zaken direct te kunnen bijstellen. Dit geldt zowel voor het Depot als wel voor de
uitgiftepunten. Door middel van een kwartaalrapportage welke ook naar Ellen Essed projectleider
Voedselveiligheid gaat, blijft ook Voedselbanken Nederland op afstand op de hoogte van de
voedselveiligheid en de wijze waarop men als voedselbank het proces van voedselveiligheid
beheerst.
Medio 2016 werd er vanuit Voedselbanken Nederland een nieuwe versie van Handboek
Voedselveiligheid uitgebracht.
Oktober 2016 vond weer de jaarlijkse inspectie plaats in verband met de voedselveiligheid. Het was
de laatste keer dat de inspectie van te voren werd aangekondigd. Behoudens enkele verbeterpunten kreeg onze voedselbank weer het Certificaat GROEN. Een groene voedselbank is een
mooie beloning voor iedereen die zich hiervoor inspant. Maar belangrijker is dat we ons ook
verantwoordelijk moeten voelen om een groene voedselbank te blijven. Een inspectie moet ons op
ieder moment met groen kunnen beoordelen.
Dit is ook de garantie die wij leveranciers van voedsel kunnen geven. Een gesloten keten die
voedselveilig is.

Acties
Ook dit jaar waren er weer acties zoals de Douwe Egberts puntenactie door de Lionsclub en actie
van Omroep Brabant in samenwerking met de voedselbank. Ook de vrienden van de voedselbank
organiseerden acties. In de meeste gevallen betrof het acties om extra voedsel te verkrijgen. Met
name in de maand december werden in het hele land van Cuijk veel, vooral lang houdbare
producten ingezameld.
Door het jaar heen waren er ook acties op scholen. Vaak werd dit vooraf gegaan door het geven
van informatie over de voedselbank op de school. Soms brachten de leerlingen ook een bezoek aan
het Depot en brachten producten mee.
Ook waren er enkele acties om extra geld in te zamelen voor de voedselbank zoals een vastenactie.
Een basisschool in Grave en Cuijk hielden een kerstmarkt waar zelfgemaakte producten verkocht
werden. De opbrengst was voor de voedselbank.
Na de feestdagen hebben diverse bedrijven en particulieren hun (overgebleven) kerstpakketten
gedoneerd aan de Voedselbank.

Bijzondere acties in de decembermaand
Decembermaand, Sint, Kerst, Oud & Nieuw voor velen een feestmaand bij uitstek, gepaard gaande
met cadeaus en extra lekker eten. Voor de cliënten van de Voedselbank een moeilijke maand want
extraatjes kan men zich niet permitteren. Maar gelukkig waren er bijzondere initiatieven.
Zo ontvingen de kinderen t/m 10 jaar met Sinterklaas een tas met diverse cadeautjes. Op
uitgiftepunt Grave en Cuijk heeft zelfs een Sinterklaas met zijn zwarte Pieten de cadeautjes
persoonlijk uitgereikt.
Voor Kerst was er gezorgd dat er naast de vaste wekelijkse producten extra lekkere producten
speciaal voor de feestdagen zaten. De uitgifte in Cuijk net voor Kerstmis vond plaats in de
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Schouwburg Cuijk en de uitgifte in Boxmeer in de grote ruimte van de Driewiek. Er was letterlijk een
warm welkom met koffie, thee of chocolademelk en wat lekkers.
Daarbij werden de gezinnen met kinderen nog verblijd door de Schouwburg Cuijk en De Weijer in
Boxmeer met kaartjes voor een familievoorstelling.
Heel fijn dat er mensen zijn die juist in deze maand wat extra’s doen voor onze cliënten en daarbij
ook de kinderen van ouders die gebruik maken van de voedselbank niet vergeten.
Allen die hebben bijgedragen aan de acties, bijzondere acties, donaties, schenkingen heel hartelijk
dank.
Maatschappelijke inzet
Al enkele jaren biedt de Voedselbank op het Depot in
Rijkevoort scholieren de mogelijkheid om stage te lopen in
het kader van maatschappelijke inzet. Dit is veelal op de
donderdagochtend soms op de woensdagochtend. Ook
hebben ze kunnen meehelpen bij de actie van Omroep
Brabant om producten in te zamelen. In verband met
school kan de stage meestal alleen in vakanties
plaatsvinden. Zowel de leerlingen zelf als de medewerkers
op het Depot zijn altijd zeer positief over deze stages.
Maatschappelijke inzet kan ook op andere wijze ingevuld worden. Zo startten tweede klassers van
het Elzendaalcollege een nieuw project voor de Voedselbank Land van Cuijk. Doel was niet alleen
gezond voedsel in te zamelen, te voorzien van een menu maar
dit ook in een ludieke tas te doen. Op deze manier werd dit aan
cliënten uitgereikt.Jenaplanschool Metameer had 23 december
’s morgens voor de onderbouw een ochtend voor
maatschappelijke inzet. Zo hielp een klas op het Depot met het
uitsorteren van alle binnengekomen producten van de
december acties. 2 andere klassen zamelden voedsel in,
verwerkten dit in een leuk pakket en brachten dit naar het
Depot.
Niet alleen scholen stimuleren de maatschappelijke inzet maar
ook bedrijven. Zo had Nutricia op de medewerkersdag 23
december de middag gereserveerd voor activiteiten op het
gebied van maatschappelijke inzet. Het Depot van de
voedselbank was een van de mogelijkheden. Met een bus
werden zo’n 30 vrijwilligers afgezet bij het Depot. Opdracht was grootscheepse schoonmaak van
alles wat los, rollend of vast zat inclusief de bus met aanhanger. In korte tijd werd er heel wat werk
verzet waarbij ondertussen ook voldoende tijd was om met collega’s bij te praten. Wij als
Voedselbank hielden er een prima schoon Depot aan over en hadden tijd genoeg om mensen te
laten zien wat wij als Voedselbank allemaal doen.
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De financiële situatie in 2016
Als ‘Goede Doelen’ Stichting zijn wij financieel afhankelijk van verkregen goederen en middelen
zoals giften, subsidies, donaties, sponsors etc. Hiervan moeten al onze kosten betaald worden voor
huisvesting, energie, vervoer, brandstof, verzekeringen, kantoorbenodigdheden etc.. Om de
Voedselbank financieel gezond te houden moet er maandelijks tenminste € 3.000,- aan inkomsten
binnen komen.
De grootste kostenpost wordt gevormd
door de huur- en energiekosten van
ruimten die nodig zijn voor de logistieke
afhandeling van activiteiten. Het centrale
depot in Rijkevoort, waar goederen
verzameld, opgeslagen en klaargemaakt
worden voor uitgifte, is de duurste locatie.
Daarnaast zijn er drie uitgiftepunten waar
de voedselpakketten wekelijks aan cliënten
beschikbaar worden gesteld, één in
Boxmeer, één in Cuijk en één in Grave.
Een andere grote kostenpost is het
transport. Maandelijks wordt er zo’n 2500
km gereden om voedsel op te halen in het distributiecentrum in Tilburg, zo’n 8 supermarkten,
enkele bakkers in het land van Cuijk en de vaste adressen in Venray en Odiliapeel. Naast de vaste
ritten worden er regelmatig grotere of kleinere partijen voedsel aangeboden en opgehaald. .
In 2016 heeft de Voedselbank Land van Cuijk de door de 5 gemeenten in het Land van Cuijk
toegezegde subsidie van € 1.000,- per maand mogen ontvangen. Zoals eerder genoemd is de
subsidie niet voldoende om de kosten te kunnen dekken. Het grootste deel van de inkomsten
vormen donaties, schenkingen en opbrengsten van incidentele acties (met scholen en
supermarkten).

Stichting Voedselbank Land van Cuijk
Staat van Baten en Lasten 2016
Actueel 2016

Begroting 2016

Baten
Subsidies Gemeenten
LvC
Donaties
Diverse baten/lasten

11.760
27.368
382
39.510

12.000
26.500

72
11.938
8.984
6.809
460

0
15.000
9.500
9.700
1.200

38.500

Lasten
Afschrijvingen
Transportlasten
Huisvestingslasten
Energielasten
Algemene lasten
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Diverse lasten
Vrijwilligerslasten
Donatie aan DC Tilburg
Verpakkingen

Saldo Baten en Lasten
Financiële lasten

Exploitatieresultaat

1.379
1.902
4.517
610
36.671
2.839
-2.000

839

1.300
500
1800
500
39.500
0
0
0

Toelichting Baten en Lasten 2016
- Subsidies: Alle gemeenten in het Land van Cuijk dragen bij met een subsidie.
- Donaties: Enkele kerkelijke en maatschappelijke instellingen en een groot aantal
particulieren. Ook acties in samenwerking met scholen en/of supermarkten.
- Afschrijvingen: Kleine post afschrijvingen i.v.m. aanschaf koelhoezen.
- Transportlasten: Voedsel moet worden opgehaald in Brabant en vervolgens naar
de uitgiftepunten gebracht worden.
- Huisvestinglasten: Huur gebouwen (depot Rijkevoort en drie uitgiftepunten).
- Energielasten: Elektriciteit (koel- en vriescellen) en in mindere mate gasverbruik.
- Algemene lasten en Diverse lasten: Alle overige kosten, waaronder administratie-,
telefoon- en bankkosten.
- Vrijwilligerslasten: Ongeveer 50 vrijwilligers worden iedere week weer ingezet, en
krijgen alleen onkosten vergoed.
- Donatie aan DC Tilburg: kosten die het centrale Zuid-Nederlandse distributiecentrum
van de Voedselbank Nederland in rekening brengt voor de producten die wekelijks
opgehaald worden. Gaat hier ook nog om een rekening uit 2015 die nu vereffend is.
- Verpakkingen: In het kader van Voedselveiligheid wordt steeds meer voedsel van een
goede verpakking voorzien.
- Financiële lasten: Voedselbank Land van Cuijk heeft een reservering gemaakt om bij te
kunnen dragen in de vervanging van de bestelbus door een andere met daarin ook
koelcapaciteit.

Begroting 2017
Inkomsten

Uitgaven

Omschrijving
Bedrag
Bijdrage gemeenten
Land van Cuijk
11.760,00
Donaties
24.000,00
Donatie van Voedselbanken Nederland 1.500,00

Omschrijving

Totalen

37.260,00

Huisvestingkosten
Transportkosten
Energielasten
Vrijwilligerslasten
Algemene lasten
Lasten DC Tilburg

Bedrag
9.000,00
12.000,00
6.300,00
3.500,00
3.460,00
3.000,00
37.260,00

9
Toelichting:
Inkomsten
- Alle gemeenten in het Land van Cuijk verlenen een subsidie als tegemoetkoming in de huuren energielasten.
- Donaties zullen zich naar verwachting lager zijn dan vorig jaar. Dit heeft te maken met enkele
incidentele donaties die in 2017 niet aan de orde zijn.

Uitgaven
- De huisvestingkosten blijven op hetzelfde niveau.
- De transportkosten gaan als gevolg van de toegenomen leeftijd van de vervoermiddelen
waarschijnlijk licht toenemen.
- De energielasten zijn iets naar beneden bijgesteld i.v.m. de mogelijkheid om belasting over
energiekosten terug te kunnen vorderen bij de overheid. Dit is in 2016 ook met succes gedaan.
- Vrijwilligerslasten zijn iets anders berekend, namelijk door vrijwilligerslasten en diverse lasten
(lasten die direct aan vrijwilligers gekoppeld zijn (zoals km vergoedingen, telefoon- en administratiekosten)) bij elkaar te nemen.
- Algemene kosten zullen a.g.v. meer aandacht voor voedselveiligheid en verpakkingen alsmede
door onderhoud aan de logistieke middelen die ter beschikking, staan wel gaan toenemen.
- Diverse lasten opgenomen in vrijwilligerslasten.
- Er wordt een donatie begroot voor het Regionaal distributiecentrum in Tilburg. Indicatie is dat
deze hoger gaat worden dan voorgaande jaren.
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Cliënten van de Voedselbank
Een groot aantal cliënten dat een beroep doet op de voedselbank heeft te maken met schulden.
Oorzaken, waardoor men schulden heeft zijn zeer divers, zoals verlies van baan waardoor vaste
lasten niet meer betaald kunnen worden en uit nood vaak dure leningen afgesloten worden. Ook
scheiding, hoge ziektekosten, verkoop huis met restschuld, wisselende maandelijkse inkomsten van
Flexwerkers of ZZP’ers kunnen een rol spelen waardoor men maandelijks met veel te hoge lasten
zit ten opzichte van de inkomsten.
Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2017
In de algemene ledenvergadering van Voedselbanken Nederland d.d. 19 november 2016 zijn voor
het toekennen van een voedselpakket nieuwe normbedragen vastgesteld. Deze zijn als volgt:
Basisbedrag per huishouden per maand is € 120,-.
Voor iedere persoon (volwassene of kind) behorende tot het huishouden wordt € 80,- bijgeteld.
Zo betekent dit voor en Eenpersoonshuishouden dat men na aftrek van alle vaste lasten van het
inkomen/uitkering inclusief maandelijkse toeslagen minder dan € 200,- in de maand dient over te
houden om eten, toiletartikelen, kleding etc. te kunnen kopen. Dit wordt bepaald tijdens een
intakegesprek waarbij men naast een ID de bankafschriften van de laatste 3 maanden mee moet
brengen.
Enkele voorbeelden wat men in verschillende situaties te besteden heeft:
Echtpaar met 2 kinderen € 440 per maand gedeeld door 4.3 = € 102,- per week.
Alleenstaande:€ 200 : 4.3 = € 47,- per week
Echtpaar: € 280 : 4.3 = € 65,- per week
Eenoudergezin met 2 kinderen € 360: 4.3 = € 84,- per week
Hulp van de voedselbank blijft noodhulp waarbij ook landelijk benadrukt wordt dat cliënten
meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële problemen. Het verstrekken van
een voedselpakket kan nooit een structurele oplossing zijn. Daarom is het noodzakelijk dat cliënten
altijd gebruik maken van professionele hulpverlening. Dus “Geen pakket zonder traject”.
Aantal huishoudens en personen per gemeente in 2016
Boxm.
H.H.
Jan.
50
Febr.
52
Maart 53
April
50
Mei
51
Juni
53
Juli
56
Aug.
Sept.
56
Okt.
50
Nov.
51
Dec.
53

Pers
114
116
127
117
119
138
141

Cuijk
H.H.
82
75
77
76
73
69
70

139
121
125
136

65
62
55
51

Pers
189
178
169
161
155
145
144

Grave
H.H.
36
36
37
38
38
39
35

127
141
129
117

31
36
38
38

Pers
99
99
96
101
101
96
87

Mill
H.H.
17
17
14
12
11
11
10

Pers
33
33
24
23
19
19
16

77
89
95
97

5
5
6
5

10
8
10
8

St. Ant
H.H. Pers
2
4
2
4
2
6
3
8
4
6
4
6
3
5
2
4
3
2

3
8
7
6
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Verloop van cliënten
Dat de voedselbank ook echt noodhulp biedt blijkt wel uit het verloop van het aantal cliënten.
Gemiddeld stromen er evenveel cliënten uit als dat er worden aangenomen. Tevens nemen we,
anders dan voorheen, cliënten voor slechts voor 2 tot 4 maanden aan in geval er nog van alles
geregeld moet worden zoals uitkering, toeslagen etc. . Op het moment dat dit geregeld is, zo is
onze ervaring, komt men meestal boven de gestelde norm van de voedselbank.
In principe verstrekken wij niet langer dan 3 jaar een voedselpakket zo is ook landelijk afgesproken.
Binnen deze termijn moet de financiële situatie zo geregeld zijn dat men boven de norm uitkomt. In
geval van bewindvoering heeft de bewindvoerder de taak er voor te zorgen dat de client voldoende
leefgeld overhoudt om rond te kunnen komen en geen gebruik hoeft te maken van de voedselbank.
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Vrijwilligers
Onze Voedselbank Land van Cuijk kan niet bestaan zonder de enorme inzet van de vele vrijwilligers
die werkzaam zijn in de 3 uitgiftepunten Boxmeer, Cuijk en Grave en in het depot te Rijkevoort.
Wekelijks zetten zij zich belangeloos in voor onze cliënten. Vrijwilliger zijn is vrijwillig maar niet
vrijblijvend maar het geeft een goed gevoel dat je er voor een ander kunt zijn.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die bij onze Stichting Voedselbank Land van Cuijk werken.
Op 31 december 2016 waren 51 vrijwilligers bij ons werkzaam te weten:
Henk Benders
Marie-Louise Beumer
Joke van Boekel
Paul Braam
Els de Bruin
Sylla Burgers
Gerda Copier
Haydée Cornelis
Wim van Delden
Mariëlle Derksen
Harry Derkx
Willemien v. Duren
Colette van Gerve
Jo de Groot
Wilna Heijsterman
Cor Hubers
Marcel Jacobs

Vic Jansen
Chris Janssen
John Jochems
Desirée Klingsporn
Gerdien Konijnenbelt
Gert-Jan Konijnenbelt
Harry Kösters
Carla Labro
Will Lelieveldt
Wout Lelieveldt
Harry van Mill
Mien Mol
Achmed Omer
André Paardekam
Joke Peters
Nelly Peters
Theo Peters

Cor Peters-Rit
Bas Rutten
Thea Schaminee
Els Schoenmaker
Gerard Schoenmakers
Saskia Schoenmakers
Karel Smits
Mayke Smits
Peter van Son
Maria van Son
Twan van Sambeek
Ineke van Turnhout
Arie van Turnhout
Koen van Velp
Mari Verhallen
Pat Verhees
Gerard Verschuren
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