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Rijkevoort, mei 2016

Geachte 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 waarmee we samenwerken,
degenen die ons financieel steunen door middel van donaties, subsidies en sponsoring, degenen die ons
steunen met materiele middelen en de bedrijven 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. Doordat er zowel in‐ als uitstroom is, blijft het aantal cliënten dat
wekelijks een voedselpakket krijgt, redelijk stabiel. Vanaf medio 2015 zaten we zelfs onder de 200
cliënten voor het hele land van Cuijk. Dit 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.
Vanaf 2016 kan men via onze website voedselbanklandvancuijk.nl onder aanvraag voedselpakket
een formulier invullen om in aanmerking te komen voor de voedselbank. Mogelijk dat het voor
potentiële cliënten gemakkelijker is om op deze wijze een beroep te doen op de voedselbank. Het
ingevulde formulier komt bij het secretariaat die het formulier, afhankelijk van het adres,
doorstuurt naar de screeners van een van de uitgiftepunten die vervolgens contact opnemen met
de potentiële cliënt. Het secretariaat zorgt dat de cliënt geïnformeerd wordt dat de aanvraag is
ontvangen en door welk uitgiftepunt contact met hem/haar wordt opgenomen.
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 heeft de voedselbank in vier 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.
Afgelopen jaar zijn we met de gemeente St. Anthonis in gesprek geweest vanwege het groeiende
aantal cliënten uit deze gemeente. September 2015 zouden we ook in St. Anthonis met een
uitgiftepunt starten. Dit plan is echter voorlopig uitgesteld omdat het aantal cliënten binnen enkele
maanden weer was gedaald.
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Jaaroverzicht 2015

Stichting Vrienden van de Voedselbank Land van Cuijk
In ons jaarverslag 2014 werd melding gemaakt van een op te richten stichting Vrienden van de
Voedselbank Land van Cuijk. Op 10 februari 2015 werd de Stichting Vrienden van Voedselbank
officieel opgericht met als doel het faciliteren van de Voedselbank Land van Cuijk met de inrichting,
logistiek en exploitatie van hun verdeelcentrum en uitgiftepunten in het Land van Cuijk, en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Beleidsnotitie “ Zonder traject geen pakket”
In december 2014 verscheen onze beleidsnotitie “ Zonder traject geen pakket”. Zoals wij in deze
notitie hebben aangegeven vinden wij het belangrijk dat cliënten die “noodhulp” krijgen van de
voedselbank altijd een ondersteunings/begeleidingstraject krijgen van een professionele
hulpverleningsorganisatie. Zo is nu ook de Voedselbank Land van Cuijk een partner bij overleg‐
momenten over armoede in de gemeenten in het Land van Cuijk.
Vanaf 2015 een financiële tegemoetkoming van alle gemeenten in het Land van Cuijk
Financieel is de Voedselbank Land van Cuijk volledig afhankelijk van subsidies, donaties en giften.
Tot 2015 ontving de voedselbank alleen subsidie/financiële tegemoetkoming van de gemeente
Boxmeer en Grave terwijl ook cliënten uit de gemeenten Cuijk, Mill en St. Anthonis gebruik maken
van de voedselbank.
De beleidsnotitie “ Zonder traject geen pakket” was aanleiding voor de gemeenten om een voorstel
te bespreken dat alle gemeenten in het Land van Cuijk een financiële tegemoetkoming gaan ver‐
strekken aan de voedselbank. Het voorstel is aangenomen. Dit betekent dat, naar rato van het
aantal cliënten per gemeente, vanaf januari 2015 gezamenlijk maandelijks, gedurende een periode
van 3 jaar, een bedrag van € 1.000,‐ aan de voedselbank zal worden betaald.
Voedselpakketten klaarmaken op het Depot
Al vanaf het moment dat
Uitgiftepunt Boxmeer naar
de Driewiek ging in Boxmeer
worden de voedselpakketten
klaargemaakt op het Depot
eerst in Beugen en sinds
2014 in Rijkevoort. In juli is
een voorstel besproken om,
gezien de ruimte op het
Depot, hier ook de pakketten
klaar te maken voor Cuijk en
eventueel St. Anthonis. Dit
betekent wel een flinke
investering in het benodigde
aantal tafels om de klaar te
maken kratten op te kunnen
zetten. Het is tevens de
reden dat het voorstel, waarmee men akkoord ging, nog niet is uitgevoerd. Inmiddels ligt het
verzoek om 30 grote tafels bij de Stichting Vrienden van de Voedselbank Land van Cuijk.
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Voor de Uitgiftepunten Mill en Grave blijft het klaarmaken van de pakketten ongewijzigd d.w.z. dat
in Grave zowel voor Mill als Grave zelf de pakketten worden klaargemaakt.
Project Voedselveiligheid
In 2014 zijn we gestart met het project Voedselveiligheid. Naar aanleiding van de 0‐meting bleek
dat er investeringen gedaan moesten worden om verbeteringen te kunnen doorvoeren. Het was
niet eenvoudig om hiervoor voldoende financiële middelen te verkrijgen. Dit is dan ook de reden
dat het project enige tijd heeft stil gelegen. Uiteindelijk hebben wij via
diverse contacten de noodzakelijke investeringen kunnen financieren.
Medio 2015 konden we een herstart maken met ons project
Voedselveiligheid. Er is vervolgens op de verschillende locaties van
onze voedselbank door iedereen hard gewerkt aan alle
verbeterpunten.
Zo kon in september het verbeterplan worden ingediend bij de
Inspecteur van de Houwersgroep met het verzoek om een inspectie.
Deze inspectie vond plaats op 8 oktober 2015 met als resultaat dat wij
als Voedselbank Land van Cuijk groen zijn. De officiële uitreiking van
het Inspectie Certificaat zal op een nog nader te bepalen datum
gebeuren. Inmiddels is op 4 april 2016 tijdens een feestelijke
bijeenkomst ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan het Certificaat
uitgereikt.
Een groene voedselbank zijn is een mooie beloning voor iedereen die zich hiervoor heeft
ingespannen. Maar belangrijker is dat we ons ook verantwoordelijk moeten voelen om een groene
voedselbank te blijven.
Protocol screening
De beleidsnotitie “ Zonder traject geen pakket” was aanleiding voor een vervolgnotitie “Een
voedselpakket met begeleidingstraject, van beleid naar uitvoering” waarin wordt omschreven hoe
cliënten zich kunnen aanmelden en onder welke voorwaarden zij wekelijks een voedselpakket
kunnen ontvangen. Een en ander is vervolgens vastgelegd in een Protocol Screening.
Voorheen was het zo dat nieuwe cliënten meestal pas na een half jaar een herscreening kregen. Nu
stemmen we dit veel meer af op de reden waarom men zich voor “noodhulp”bij de voedselbank
aanmeldt. Het bleek dat er cliënten waren die een beroep deden op de voedselbank omdat
bijvoorbeeld een aanvraag voor een uitkering nog liep of een aanvraag voor huur‐ of zorgtoeslag.
Het betrof dan meestal een korte tijdelijke situatie. Bij het intakegesprek beoordelen de screeners
nu hoelang de cliënt mogelijk gebruik denkt te maken van de voedselbank. Soms kan misschien
zelfs al een einddatum worden afgesproken.
Mede doordat wij ook consequenter omgaan als cliënten hun afspraken niet nakomen, zien wij dat
het aantal cliënten ten opzicht van 2014 wat is teruggelopen.
Acties
Ook dit jaar zijn er weer allerlei acties geweest voor de voedselbank. Door het jaar heen maar met
name tijdens de jaarlijkse vasten‐ en de adventsperiode wordt er door kerken, scholen, organisaties
en verenigingen extra aandacht besteed aan Armoede. Dit gebeurt door het geven van voorlichting
over de voedselbank, het inzamelen van lang houdbaar voedsel en financiële giften. Vaak wordt dit
gecombineerd met een bezoek aan het Depot op een donderdagochtend. Zo krijgt men een indruk
van de Voedselbank als bedrijf en organisatie. Telkens weer is men verrast over hetgeen er allemaal
komt kijken om cliënten wekelijks te kunnen voorzien van een Voedselpakket.
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Omdat Uitgiftepunt Boxmeer op het Depot de
pakketten klaarmaakt krijgt men ook een idee
hoe het klaarmaken van de pakketten gaat.
Vooral als leerlingen van scholen een bezoek
brengen vinden ze het altijd fijn om het
meegebrachte voedsel, onder het toeziend oog
van de vrijwilligers, zelf in de kratten te doen.
Ondertussen is er dan ook genoeg tijd om vragen
te stellen.
Gezien de goede resultaten vorig jaar was er ook
weer in het najaar een inzamelingsactie van
Douwe Egberts punten door de Lionsclub.
Omroep Brabant hield in december weer de
actie “Samen voor de Voedselbank”. De pro‐
ducten uit deze acties ontvangen wij begin 2016.
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De financiële situatie
Als ‘Goede Doelen’ Stichting zijn wij financieel afhankelijk van verkregen goederen en middelen
zoals giften, subsidies, donateurs, sponsors etc. Hiervan moeten 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
zijn.
De grootste kostenpost is het transport. Maandelijks
wordt er zo’n 2800 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 wordt er regelmatig grotere of kleinere
partijen voedsel aangeboden en opgehaald.

In 2014 zijn de eerste gesprekken gestart met de 5 gemeenten in het Land van Cuijk om een
subsidie te geven aan de Voedselbank Land van Cuijk. April 2015 is het definitieve besluit genomen
dat, met terugwerkende kracht vanaf januari 2015, op basis van het aantal cliënten dat per
gemeente gebruik maakt van de voedselbank, een maandelijkse subsidie van € 1.000,‐ per maand
zal worden toegekend.

Stichting Voedselbank Land van Cuijk
Staat van Baten en Lasten 2015
2015

Begroting
2015

2014

15.258
24.128
39.386

9.000
28.900
37.900

8.099
28.617
36.716

Financiële lasten

0
15.510
9.729
8.075
1.064
1.167
344
1.500
562
37.951
1.435
‐131

1.180
14.806
10.108
7.361
1.334
1.323
1.438
0
711
38.261
‐1.545
‐104

Exploitatieresultaat

1.304

0
15.900
10.100
8.400
1.300
2.200
500
0
500
37.900
0
0
0

Baten
Subsidies Gemeenten
LvC
Donaties

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

Saldo Baten en Lasten

‐1.649
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Toelichting Baten en Lasten 2015
‐ Subsidies: Alle gemeenten in het Land van Cuijk dragen bij met een subsidie.
‐ Donaties: Enkele kerkelijke en maatschappelijke instellingen en een groot
aantal particulieren.
‐ Afschrijvingen: Géén afschrijvingen
‐ Transportlasten: Voedsel moet worden opgehaald in Brabant en vervolgens naar
de uitgiftepunten gebracht worden.
‐ Huisvestinglasten: Huur gebouwen.
‐ Energielasten: Elektriciteit (koel‐ en vriescellen) en in mindere mate gasverbruik.
‐ Algemene lasten en Diverse lasten: Alle overige kosten.
‐ Vrijwilligerslasten: Ongeveer 45 vrijwilligers worden iedere week
weer ingezet, en krijgen alleen onkosten vergoed.
‐ Verpakkingen: In het kader van Voedselveiligheid wordt steeds
meer voedsel van een goede verpakking voorzien.

Begroting 2016
Inkomsten

Uitgaven

Omschrijving
Bedrag Omschrijving
Bijdrage gemeenten
Land van Cuijk
12.000,00 Huisvestingkosten
Donaties
25.000,00 Transportkosten
Donatie van Voedselbanken Nederland 1.500,00 Energielasten
Algemene kosten
Diverse lasten
Lasten DC Tilburg
Totalen
38.500,00

Bedrag
9.500,00
15.000,00
9.700,00
1.200,00
1.300,00
1.800,00
38.500,00

Toelichting:
Inkomsten
‐ Alle gemeenten in het Land van Cuijk verlenen nu een tegemoetkoming in de huur‐ en
energielasten.
‐ Donaties zullen zich naar verwachting op hetzelfde peil komen als vorig jaar.

Uitgaven
‐ De huisvestingkosten zijn iets lager begroot.
‐ De transportkosten gaan zich waarschijnlijk stabiliseren.
‐ De energielasten gaan omhoog door hogere aanvoer/opslag van diepvriesproducten.
‐ Algemene kosten geven ‐ naar verwachting ‐ geen verdere stijging te zien.
‐ Diverse lasten blijven op hetzelfde peil.
‐ Er wordt een donatie begroot voor het Regionaal distributiecentrum in Tilburg.
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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 juli 2015
In de algemene ledenvergadering van Voedselbanken Nederland d.d. 25 april 2015 zijn voor het
toekennen van een voedselpakket nieuwe normbedragen vastgesteld. De normbedragen zijn als
volgt:
Basisbedrag per huishouden per maand is € 110,‐.
Voor iedere persoon(volwassene of kind) behorende tot het huishouden wordt € 70,‐ bijgeteld.
Zo betekent dit voor een Eenpersoonshuishouden dat men na aftrek van alle vaste lasten van het
inkomen/uitkering inclusief maandelijkse toeslagen minder dan € 180,‐ 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 390 per maand gedeeld door 4.3 = 90 euro per week.
Alleenstaande: 180 : 4.3 = 42,‐ per week
Echtpaar: 250 : 4.3 = 58,‐ per week
Eenoudergezin met 2 kinderen 320: 4.3 = 74,‐ per week
.

Aantal huishoudens per gemeente in 2015
Boxmeer
Januari

Sint
Anthonis
56
7

Februari

55

Maart

Cuijk

Grave

Mill

Totaal

96

40

17

216

8

94

39

19

216

56

10

93

39

19

217

April

55

12

89

39

19

214

Mei

55

12

85

37

19

208

Juni

52

11

83

36

19

201

Juli

54

6

84

35

19

198

Augustus

55

5

81

39

16

196

September

51

3

76

39

14

183

Oktober

48

2

77

40

17

184

November

43

2

82

37

16

180

December

47

2

83

36

18

186
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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 4 uitgiftepunten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en in het depot te Rijkevoort.
Wekelijks zetten zij zich belangeloos in voor onze cliënten.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die bij onze Stichting Voedselbank Land van Cuijk werken.
Op 31 december 2015 waren 47 vrijwilligers bij ons werkzaam te weten:
Henk Benders
Marie‐Louise Beumer
Joke van Boekel
Els de Bruin
Sylla Burgers
Gerda Copier
Haydée Cornelis
Mariëlle Derksen
Harry Derkx
Willemien v. Duren
Jo de Groot
Kim Heijl
Werner de Hondt
Cor Hubers
Marcel Jacobs
Vic Jansen

Chris Janssen
Janet Jochems
John Jochems
Desirée Klingsporn
Gerdien Konijnenbelt
Gert‐Jan Konijnenbelt
Harry Kösters
Carla Labro
Will Lelieveldt
Wout Lelieveldt
Harry van Mill
Mien Mol
Achmed Omer
Wim van Osch
André Paardekam
Joke Peters

Nelly Peters
Theo Peters
Bas Rutten
Thea Schaminee
Els Schoenmaker
Karel Smits
Mayke Smits
Maria van Son
Vonny Tan
Twan van Sambeek
Koen van Velp
Mari Verhallen
Nicole Verhoeven
Pat Verhees
Gerard Verschuren

Stichting Voedselbank Land van Cuijk
Secretariaat: Hoekstraat 20 5447 PA Rijkevoort
E mail: info@voedselbanklandvancuijk.nl
KvK 17187250
Rabobanknr.NL64 RABO 0109041259 t.n.v.
Stg. Voedselbank Land van Cuijk
Internet: www voedselbanklandvancuijk.nl

