
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020 
 

                          Voedselbank 
                              Nuenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2021  



2 
 

 
 
Voorwoord 
 
Was 2018 voor de Voedselbank Nuenen een turbulent jaar vanwege 

onze verhuizing, 2019 een gewoon jaar, dan laat 2020 zich het beste 

omschrijven als een onwezenlijk jaar. Gelukkig zijn we dit coronajaar 

zonder veel kleerscheuren door gekomen.  

Wel hebben we voor veel uitdagingen gestaan: onze klanten kregen 

allemaal een tijdslot waarop ze hun pakket konden halen (daar hielden 

zij zich keurig aan), sommige van ons konden niet langer helpen 

(invallers hielpen ons), de landelijke aanvoer was in het begin minder 

(trok grotendeels ook weer bij) en de lokale inzamelactie in juni mislukte 

(latere inzamelacties in augustus en december waren een groot succes). 

 

Door corona werd een groei van het aantal klanten verwacht. Dit heeft 

zich in Nuenen in beperkte mate voorgedaan. Hopelijk blijft het daarbij. 

Mocht het aantal klanten onverhoopt groeien, dan zijn wij er klaar voor. 

We mogen ons gelukkig prijzen met veel giften uit diverse hoeken. Het 

voelt goed als de gemeenschap van Nuenen zo vaak aan ons denkt en 

dat ook met klinkende munt of producten ondersteunt.  

 

Onze procedures zijn door corona ingrijpend veranderd. De verstrekking 

van wekelijkse voedselpakketten aan onze klanten is daardoor niet in 

gevaar gekomen.  
 

Een bijzondere vermelding verdient de ondersteuning die wij sinds de 

start van de Voedselbank in 2008 hebben gehad van Buro Verhallen. Elk 

jaar is de jaarrekening , om niet, door het Buro verzorgd. De eigenaar, 

Frans Verhallen, tot 2013 secretaris/penningmeester van onze stichting, 

gaat in 2021 met pensioen en daarom eindigt met de Jaarrekening 2020 

onze samenwerking. Wij bedanken Buro Verhallen voor de jarenlange 

ondersteuning en wensen Frans het allerbeste voor de komende jaren. 

  

Tenslotte bedankt het bestuur al onze weldoeners en onze vrijwilligers 

voor hun bijzondere inzet in 2020. 

 

Jan Kees Lemkes,  

Voorzitter 
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Klanten 
Voedselbank Nuenen richt zich op mensen binnen de gemeente Nuenen 
C.A.  Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient een 
huishouden minder “leefgeld” te hebben dan de landelijke normen. Per 
01-01-2020 bedroegen deze normen: 
-éénpersoonshuishouden € 230. 
-plus € 95 voor elke volgende persoon. 
 
In 2020 is het aantal huishoudingen dat klant is van onze voedselbank 
gestegen van 30 naar 35. In totaal betreft het dan 68 respectievelijk 85 
personen, waaronder 29 resp. 24 kinderen. Dit betreft cijfers per 
31/12/2019 en 31/12/2020. Wekelijks werden zij voorzien van een 
voedselpakket voor 3 à 4 dagen. 
 

 
 
Op landelijk niveau en ook binnen ons bestuur leeft sterk de indruk dat er 
meer huishoudens in aanmerking komen voor een voedselpakket. Deze 
groep doet uit “schaamte”, onwetendheid, laaggeletterdheid of om 
andere redenen geen beroep op onze dienstverlening en blijft zodoende 
“onder de radar”. De indruk is dat dit vooral voorkomt onder ouderen. In 
2020 konden door de corona pandemie geen activiteiten worden 
ontplooid om meer zicht te krijgen op deze mensen. Het is moeilijk grip 
te krijgen op deze problematiek maar wij zullen hier de komende jaren 
verder mee aan de slag gaan, onder andere via het Samenwerkings 
Overleg Vrijwilligersorganisaties (SOV). 
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Vrijwilligers (incl. bestuur) 
Er waren eind 2020 17 vrijwilligers (incl. bestuur) actief voor onze 
voedselbank. Dit is één minder dan in 2019. Deze vrijwilliger heeft om 
medische redenen afscheid moeten nemen. Er waren geen nieuwe 
aannames. Door corona hebben wij gebruik gemaakt van tijdelijke 
vrijwilligers ter vervanging van vaste vrijwilligers, die in de risicogroepen 
vielen. Voor hun aanwezigheid in het voorjaar, toen het er echt om 
spande, is het bestuur hen zeer erkentelijk. Gedurende het gehele jaar is 
er door corona een extra beroep gedaan op onze vaste vrijwilligers. Het 
bestuur spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen in deze 
bijzondere tijden. 
 
Het jaarlijkse uitje kon dit jaar door de corona pandemie geen doorgang 
vinden. In plaats daarvan hebben wij gezamenlijk geluncht bij de 
Watermolen van Opwetten.  
 
Om de vrijwilligers van de voedselbank te eren stelden de eigenaren van 
Restaurant Saffraan uit Eindhoven een gratis Perzisch drie-gangen 
menu beschikbaar, ter plekke af te halen. Hier werd natuurlijk dankbaar 
gebruik van gemaakt. (uit de Nuenense kranten). 
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In de kerstperiode verrastte W70 de vrijwilligers met een kerstster. 
Coppelmans doneerde een kerststukje voor alle vrijwilligers en klanten. 
 
Integriteit en vertrouwenspersonen 
De gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben een aantal regels 
opgesteld omtrent het bevorderen en bewaken van de integriteit. 
Voedselbank Nuenen onderschrijft deze integriteitscode.  
 
Indien een vrijwilliger te maken krijgt met ongewenst gedrag of andere 
misstanden dan kan een beroep worden gedaan op een 
vertrouwenspersoon. Voedselbank Nuenen maakt daarbij gebruik van de 
landelijke vertrouwenspersonen, verbonden aan Voedselbanken 
Nederland. 
 
Na aanvraag van e-herkenning is voor alle bestuursleden, de coördinator 
en de intakers een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en 
verkregen.  
 
Informatie over integriteit en vertrouwenspersonen is geplaatst op onze 
website en is beschikbaar in ons distributiecentrum. 
 
 
Communicatie 
Onze webmaster heeft onze website gedurende het jaar diverse malen 
uitgebreid met foto’s en artikelen uit de lokale pers. De website is ook 
uitgebreid met: 
-een verklaring omtrent integriteit en vertrouwenspersonen 
-ons Jaarverslag 2019 met financiële verantwoording 
 
Voor sponsoren is er in de loop van het jaar in ons distributiecentrum 
uitleg geweest over de activiteiten van de voedselbank. Dit geeft de 
sponsor een helder beeld van de problematiek van de klant en de 
logistiek om de klant te bedienen. 
 
In de lokale pers zijn op verschillende tijdstippen artikelen verschenen 
over activiteiten/sponsoring van de voedselbank. Ook wordt gebruik 
gemaakt van de LED-schermen in onze gemeente om onze boodschap  
uit te dragen.  
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In het periodiek Zó Nuenen is een uitgebreid artikel verschenen over de 
voedselbank met een persoonlijk verhaal van een van de vrijwilligsters: 
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In 2020 is onze  informatiefolder geactualiseerd en in een moderner jasje 
gestoken. Ter informatie van (potentiële) klanten liggen deze folders op 
diverse contactpunten binnen de gemeente.  
Ten behoeve van onze winkelacties in juni en augustus is onze 
boodschappenlijst gemoderniseerd en voor de kerstpakkettenactie is een 
speciale kerstvariant ontwikkeld: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast hebben wij een nieuw spandoek gekregen, roll-up banners, 
barker kaarten, plexiglas folderstandaarden en foamboards. 
 
LAVFotografie verzorgde een korte video over Voedselbank Nuenen, die 

werd ingezet bij de virtuele nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2021 (tevens 

start van de festiviteiten van Nuenen 200 jaar). 

Sponsors/voedselverwerving 
Ook dit jaar mochten wij ons weer verheugen in wekelijkse 
voedseldonaties door Jumbo Ton Grimberg en Albert Heijn alsmede 
brood van bakker Godfried de Vocht. Geert Bongers doneerde tweemaal 
een karrewiel kaas in porties, de Biologische Tuin stelde verschillende 
malen verse groente beschikbaar. Verder werden wij in de gelegenheid 
gesteld levensmiddelen op te halen bij verschillende leveranciers, die 
door derden werden betaald en ontvingen wij via Voedselbank 
Eindhoven producten die werden aangeleverd door landelijke 
leveranciers. Op incidentele basis ontvingen wij tevens partijen die “over” 
waren van zowel particulieren als bedrijven. In het bijzonder gaat het in 
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2020 om bedrijven en verenigingen die hun horeca afdelingen moesten 
sluiten als gevolg van covid-19 en hun restant voorraad beschikbaar  
stelden aan de voedselbank, een lange lijst: 

 

• Action: koekjes, flesjes fris, diverse artikelen 

• Albert Heijn: partijen food en non-food 

• Aldi: paaseitjes  

• Bakker Meelmuts in Eindhoven: diepvriesbrood  

• Carnavalsvereniging: koekjes  

• Coppelmans Jumper: dierenvoeding  

• De Keukenconcurrent in Eindhoven: diepvries tosti’s, -

pizza’s, -maaltijden  

• De Rooi Pannen: zeepjes en andere restanten van  

• De Watermolen van Opwetten: cake, brood en broodjes  

• Dutch Bakery: afbakbrood  

• Hockey Club Nuenen: horeca restanten  

• Intratuin: eieren, ham, melk, diepvriesgebak, kerststerren, 

gelukskoekjes etc  

• Jumbo Ton Grimberg: frisdrank etc.  

• Korfbalvereniging: horeca restanten  

• Kwekerij Jansen: in het seizoen elke week asperges  

• Loek Berben: luxe chocoladeletters   

• RKGSV: horeca restanten 

• RKSV Nuenen: horeca restanten 

• Subway Nuenen: horeca restanten 

• Van Happen Transport: banketstaven  

• VB Deurne: Frisdrank en broodjes  

• Wendys Jeansshop: gebruikte kleding   

• Wereldhuis: appels, puzzels en spelletjes  

• Wereldwinkel: restvoorraad  

Verschillende bedrijven leverden diensten/producten om niet. Als laatste 
noemen wij nog de bijzondere gift van een jager uit onze gemeente, die 
een compleet wild zwijn beschikbaar stelde, geportioneerd door de 
slager.  
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Eens per jaar, eind juni, houden wij een inzamelactie bij supermarkten 
Jumbo Ton Grimberg, Albert Heijn, Jan Linders en Jumbo Kernkwartier.  
 

 
 
In verband met corona gebeurde dat dit jaar zonder vrijwilligers. 
Ondanks flinke publicitaire inspanningen bleven de resultaten achter bij 
die van voorgaande jaren, hetgeen het belang van de inzet van 
vrijwilligers weer eens ondubbelzinnig aantoonde. Gelukkig kregen we 
een onverwachte herkansing doordat AH ons eind augustus in de 
gelegenheid stelde nogmaals actie te voeren. Ditmaal mét vrijwilligers. 
Het resultaat overtrof onze verwachtingen. Het Nuenense publiek 
doneerde ruimhartig langer houdbaar voedsel.  
 
In het kader van hun 40-jarig jubileum heeft Veldsink Advies € 500 
beschikbaar gesteld om fruit te kopen voor de klanten van de 
Voedselbank. Jumbo Ton Grimberg heeft dit bedrag verdubbeld zodat in 
2020 voor in totaal € 1.000 aan fruit kon worden gekocht. 
 
In juni zijn Leo Club 040 en Lions Clubs Eindhoven in actie gekomen 
voor de voedselbanken in Eindhoven e.o. Voedselbank Nuenen mocht 
als gevolg hiervan een bedrag van € 250 ontvangen. 
 
In juli organiseerde Lions Club Nuenen het evenement “Muziek in de 
tuin” in Nederwetten. De opbrengst ad € 831 kwam geheel ten goede 
aan de Voedselbank. 
 
De jaarlijkse Senergiek bridgedrive ten bate van de Voedselbank is dit 
jaar door de pandemie helaas niet doorgegaan. 
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Ook dit jaar hebben wij deelgenomen aan de Rabo ClubSupport actie. 
Met een bedrag van € 1985 eindigden wij in Nuenen bovenaan bij de 
verdeling van de sponsorgelden. Het geld wordt goed besteed aan 
nieuwe werktafels op wielen. 
 
In december hebben wij wederom in samenwerking met de Lionsclub 
Nuenen deelgenomen aan de DE-actie met een record opbrengst van 
978 pakken koffie.  
 
In de weken 49 t/m 52 is bij beide filialen van Kruidvat een inzamelactie 
ten bate van de Voedselbank gehouden. De opbrengst was 247 
artikelen. De actie is in de hele Kruidvat-regio rondom Eindhoven 
gehouden. Afhankelijk van de ervaringen zal worden besloten om de 
actie in 2021 uit te breiden. 
 
Door de corona omstandigheden was het voor de Nuenense kerken dit 
jaar niet mogelijk hun gebruikelijke kerstpakkettenactie te organiseren in 
de supermarkten en werden wij in de gelegenheid gesteld de actie over 
te nemen. Op 12 december waren onze vrijwilligers actief in Jumbo Ton 
Grimberg, Albert Heijn, Jan Linders en Jumbo Kernkwartier met speciale 
kerst boodschappenlijstjes. Het totaal-resultaat overtrof wederom onze 
verwachtingen en toonde aan dat Nuenen veel gulle gevers kent. Naast 
de donaties in natura mochten wij nog diverse financiële bijdragen 
ontvangen. 
 

 
 
Ook leden van De Ronde Tafel in Nuenen hebben geholpen met de 
kerstpakkettenactie. Daarnaast heeft De Ronde Tafel een donatie 
van €750 gedaan om het werk van de Voedselbank in deze turbulente 
tijden mogelijk te blijven maken. 
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Sophie Moors en Morris Kuijten hebben € 105 ingezameld voor de 
voedselbank. Na uren van bakken in de keuken hebben ze aan het begin 
van de vakantie kerstkoekjes verkocht en de hele opbrengst geschonken 
aan de voedselbank.  
 

 

Dit jaar hebben de eerste communicantjes van Nuenen bij hun 

voorbereiding de Voedselbank als goed doel gekozen. Tijdens een 

gezinsviering op 28 november in de Sint Clemenskerk van Gerwen zijn 

de ingezamelde levensmiddelen door de kinderen op het altaar gelegd 

en na de dienst overhandigd aan de Voedselbank. 
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Via de landelijke voedselbankenorganisatie en Voedselbank Eindhoven 

ontvingen wij voor onze klanten een door Lidl gedoneerd kerstontbijt, 

een kerstpakket samengesteld uit donaties van Unilever, Mars, Riedel, 

Dr. Oetker en Tonychocolony en een kerstbox van AH. 

Het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) organiseerde voor haar leden 

dit jaar een aangepaste gala avond. Voor elke inschrijving doneerde 

OCN een dinerbon voor klanten van de Voedselbank, in te wisselen bij 

De keuken van Elise of bij De Drie Gebroeders. 

Tijdens de kerstperiode heeft Rond de Linde een kerstbalactie 

georganiseerd. De opbrengst (€ 160) is verdubbeld door RdL en 

gedoneerd aan de Voedselbank. 

Leerlingen van OBS De Rietpluim hebben in december kerstpakketten 

gemaakt voor de klanten van de voedselbank. De pakketten werden 

mooi versierd met tekeningen. 

 

Met de feestdagen heeft de Nuenense horeca een initiatief opgezet om 

oliebollen te gaan verkopen. Door café Ons Dorp werd geregeld dat 500 

van deze horecabollen werden gedoneerd voor de klanten en vrijwilligers 

van de Voedselbank. De smakelijke geste werd gesponsord door 

GJPayroll.  
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Met financiële hulp van de Oud-Prinsen hebben wij ook in 2020 weer de 

laatste restanten van kerstpakketten kunnen ophalen bij een bedrijf in 

Helmond. Dit jaar was het een extra grote partij. 

 

In december ontvingen wij voor onze klanten bonnen voor pizza’s, 

beschikbaar gesteld door John’s Kitchen. 

Tenslotte is in de collecte van de oecumenische dienst op 31 december 

2020 in de Heilige Clemenskerk € 275 voor de het werk van de 

Voedselbank opgehaald. Een mooie afsluiting van het turbulente jaar 

2020. 

Naast door acties en donaties in natura werd ons werk mogelijk gemaakt 
door financiële ondersteuning door: 
 
Gemeente Nuenen 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Taube Fonds 
Jumbo Ton Grimberg 
Stukadoorsbedrijf W. van Oorschot 
ZLM Verzekeringen 
Stichting ASML Foundation 
Chinees Indisch Restaurant Tong Ah B.V. 
Ri-Jo Nuenen B.V. 

 

Verder ontvingen wij giften van diverse particulieren. 
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Voedselveiligheid/schoonmaakplan 
Voedselveiligheid is van primair belang. Niet alleen omdat wij daar zelf 
veel waarde aan hechten maar ook omdat de Nederlandse Voedsel- en 
Waren Autoriteit (NVWA) dit van ons eist. Namens de VWA werden wij 
ook dit jaar gecontroleerd door de Houwers Groep en behaalden 
wederom met vlag en wimpel het voedselveiligheidscertificaat (95 van de 
100 punten). 
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Waar sprake is van distributie van voedsel is hygiëne belangrijk. De 

hygiëne in ons distributiecentrum wordt bewaakt via het 

schoonmaakplan.  

 
Arbo 
Ten behoeve van de veiligheid van onze vrijwilligers houden wij ons aan 
de eisen van de Arbo-wetgeving.  
 
Privacy 
De Europese verordening gegevensbescherming stelt eisen aan alle 
organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus ook onze 
Voedselbank. Bij onze activiteiten/administratie conformeren wij ons 
geheel aan de in 2018 ingevoerde privacy wetgeving, inclusief 
privacyverklaring op onze  website en in ons distributiecentrum.   
 
Huisvesting, inventaris, veiligheid 
Bij de ingebruikname van ons nieuwe onderkomen in 2018 zijn oude 
koel- en vriesmeubels vervangen door energiezuinige nieuwe.  
Voor de brandveiligheid zijn brandblussers aanwezig. Het jaarlijkse 
onderhoud wordt verzorgd door een brandbeveiligingsbedrijf. De 
verwarmingsinstallatie wordt jaarlijks onderhouden door een 
installatiebedrijf. De firma Liho Telecom & Safety Systems installeerde 
en onderhoudt ons inbraakbeveiligingssysteem (om niet). 
 
Samenwerking met andere organisaties 
Ook in 2020 werkten wij samen met andere organisaties in Nuenen. De 
aanmelding van nieuwe klanten vindt plaats via het CMD (Centrum 
Maatschappelijke Deelname). Via het Samenwerkings Overleg 
Vrijwilligersorganisaties (SOV) wordt samengewerkt met andere 
maatschappelijk actieve organisaties. In 2020 is door de corona 
pandemie niet fysiek, maar wel digitaal met het SOV vergaderd. 
 
Verder wordt samengewerkt met de kerken. De eerder genoemde  
kerkelijke inzamelactie in december is dit jaar door ons overgenomen.   
 
Samenwerking met andere voedselbanken 
Voedselbank Nuenen is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse 
Voedselbanken en werkt regionaal samen met de voedselbanken in 
Noord-Brabant en Zeeland. Ook nemen wij deel in het regionale 
distributiecentrum in Tilburg, van waaruit landelijk beschikbaar gestelde 
partijen levensmiddelen worden verdeeld. Binnen het cluster Eindhoven 
is in 2020 door corona geen enkele maal vergaderd met voedselbanken 
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in de omgeving. Bij overschotten/tekorten werden wel zoals gebruikelijk 
levensmiddelen en bedrijfsmiddelen uitgewisseld met de voedselbanken 
in de omringende gemeenten. 
 
Financiële verantwoording 
 
Verlies- & Winstrekening     

 Ontvangsten   2019 2020  Uitgaven   2019 2020 

 Donaties   €    30.534   €  40.590   Huisvesting   €  13.440   €    13.680  

Gemeentesubsidie  €              -   €    9.000  Energie  €    2.905   €      3.865  

Voedselbanken NL  €      1.000   €    1.214  Inkoopkosten food  €    3.061   €      5.574  

   Autokosten  €    1.696   €      3.880  

   Onderhoud  €    1.090   €         817  

   Verzekering  €       469   €         499  

    Belastingen   €       248   €         505  

    Overige kosten   €    1.424   €      3.410  

   Reserveringen  €    7.000   €    18.500  

   Resultaat  €       201   €           73  

 Totale ontvangsten   €    31.534   €  50.804  Totale uitgaven  €  31.534   €    50.804  

      

Balans      

Activa    Passiva    

Bedrijfskosten  €      1.630   €    5.297   Algemene reserve   €  30.093   €    30.166  

Beschikbaar kapitaal  €    28.634   €  25.869  
 
Bestemmingsreserves   €  37.000   €    48.500  

Gereserveerd kapitaal  €    37.000   €  48.500  Kortlopende passiva  €       171   €      1.000  

Totaal activa  €    67.264   €  79.666  Totaal passiva  €  67.264   €    79.666  

 
 
 
Bestuur (per 31.12.2020) 
 
Jan Kees Lemkes voorzitter 
Ferd Gerichhausen secretaris/penningmeester 
Ko Konings  lid 
Toon Rooijackers lid 
Bart Swinkels  lid 
 
 
Coördinator 
 
Ellen Balemans 
 


