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Voorwoord 
 
Het jaar 2021 gaat de geschiedenisboeken in als het eerste complete 

jaar met corona. Begin 2020 sloeg de paniek bij menigeen toe toen er 

allerlei maatregelen werden uitgeroepen. Als Voedselbank Nuenen 

waren we maar wat blij dat we het jaar 2020 zonder kleerscheuren 

konden afsluiten.  

Nu zijn we een jaar verder. En corona is nog niet verdwenen. Een trieste 

constatering… 

 

Gelukkig kunnen we als Voedselbank Nuenen ook constateren dat 2021 

ons wel meer stabiliteit en zicht op continuïteit heeft geboden. Wat was 

het een verademing dat we het afgelopen voorjaar gevaccineerd werden. 

Dat bood uitzicht: meer bewegingsvrijheid en ook nog een zomer voor de 

boeg. 

Net voor de zomervakantie hadden we weer een ouderwetse 

inzamelactie bij de supermarkten. Met een ouderwetse grote opbrengst. 

Dat deed ons allen goed.  

 

Het bewaken van de continuïteit van onze dienstverlening blijft onze 

aandacht vragen. Niet alleen volgende week maar ook de volgende jaren 

willen we elke woensdagmiddag een pakket klaar hebben staan voor 

onze klanten. Er zijn heel wat uitdagingen die de komende jaren op ons 

afkomen:  

- voldoende vers fruit/groente/zuivel in het wekelijkse pakket,  

- de huurperiode van onze hal loopt volgend jaar af, 

- onze koelbus (nu nog op diesel) moet in 2025 voldoen aan de 

nieuwe eisen voor de binnenring van Eindhoven (elektrisch rijden), 

waar wij wekelijks ons deel van de landelijke aanvoer ophalen in 

het distributiecentrum van Voedselbank Eindhoven.  

 

2021 is ook het jaar dat Toon Rooijackers voor het laatst deel uitmaakte 

van het bestuur van onze Voedselbank. Toon heeft zich vele jaren 

belangeloos ingezet voor de Stichting Voedselbank Nuenen, waarvan hij 

mede-oprichter was in 2008.  
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Op meerdere gebieden stelde hij zijn kennis en kunde beschikbaar, 

zowel op het gebied van financiën/sponsoring als op het gebied van 

bedrijfshygiëne. Hij vertegenwoordigde de Voedselbank bij 

onderhandelingen met de gemeente en andere partijen, gebruikte zijn 

contacten voor het aantrekken van sponsoren 

en vond lokale ondernemers bereid 

levensmiddelen beschikbaar te stellen. In de 

praktijk was hij ook de drijvende kracht achter 

de jaarlijkse inzamelactie in de Nuenense 

supermarkten.  

 

Voor zijn vele verdiensten is Toon in april 

koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van 

Oranje-Nassau. Wij bedanken Toon voor zijn 

inzet gedurende al deze jaren. 

 
Vorig jaar hebben wij ook afscheid genomen van Frans Verhallen van 
Buro Verhallen die jarenlang onze jaarrekening verzorgde.  
Wij prijzen ons gelukkig dat Drs. Mark van Keulen RA van Van Gastel en 

Neijnens bereid is gevonden om met ingang van 2021 het stokje van 

Frans over te nemen. 

 

Tenslotte treden wij ook in het volgende jaar onze uitdagingen vol 

vertrouwen tegemoet en bedanken al onze weldoeners en onze 

vrijwilligers voor hun inzet in 2021. 

 

Jan Kees Lemkes,  

Voorzitter 
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Visie, Missie en Kernwaarden 

 

De Visie, Missie en Kernwaarden die de gezamenlijke Voedselbanken in 

Nederland hanteren worden volledig onderschreven door Voedselbank 

Nuenen en zijn het uitgangspunt voor beleid en dagelijks handelen: 

 

Visie 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de 

armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te 

voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van eten te kunnen 

voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en 

particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, 

voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om 

de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen 

met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen 

te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

 

Missie 

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in 

Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers. 

 

Kernwaarden 

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor 

hun handelen:  

• We werken uitsluitend met vrijwilligers  

• We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt  

• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel  

• We verstrekken uitsluitend gratis voedsel  

• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk  

• We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)  

• We zijn transparant in onze verantwoording 
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Algemeen 

Begin 2021 zijn onze statuten geheel vernieuwd op basis van de nieuwe 

model-statuten van Voedselbanken Nederland. Marks Wachters 

Notarissen bleek bereid dit, om niet, te verzorgen. 

 

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 

01-01-2021 bedroegen deze normen: 

-éénpersoonshuishouden € 230. 

-plus € 95 voor elke volgende persoon. 

 

Per eind 2021 is het aantal klanten licht gedaald ten opzichte van ultimo 

2020: 

 

  31-12-2020 31-12-2021 

Aantal huishoudingen 35 32 

waarbinnen aantal personen 85 68 

waarvan kinderen 24 20 

 

Niet alle huishoudingen zijn gedurende het hele jaar klant. Een aantal 

klanten is geholpen met ondersteuning gedurende enkele maanden of 

nemen gedurende het jaar afscheid. Als we kijken naar alle 

huishoudingen die op enig moment gedurende het jaar klant zijn 

geweest dan zien de cijfers er als volgt uit: 

 

  2020 2021 

Aantal huishoudingen 39 44 

waarbinnen aantal personen 97 100 

 

 

In 2021 is het aantal huishoudingen dat op enig moment gebruik heeft 

gemaakt van onze voedselbank dus licht gestegen van 39 naar 44, in 

personen van 97 naar 100.  
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Wekelijks werden zij voorzien van een voedselpakket voor 3 à 4 dagen. 
Elk pakket bevat 25 tot 35 producten. 
 

 
 
 
Op grond van cijfers van het CBS en het CPB zou in Nuenen ongeveer 

3,5% van de bevolking onder de armoedegrens vallen. Het feitelijk aantal 

klanten van de Voedselbank ligt daar echter ver onder. Dit verschijnsel 

doet zich ook elders in Nederland voor. Op landelijk niveau en ook 

binnen ons bestuur leeft daarom 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. 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 2021 17 vrijwilligers (incl. bestuur) actief voor onze 

voedselbank. Op 01-01-2021 is John Struik als nieuwe chauffeur 

aangetreden. Per 20-12-2021 is onze Coördinator, Ellen Balemans, 

toegetreden tot het bestuur. Er waren verder geen mutaties. Wel is dit 

het laatste jaar dat Toon Rooijackers deel uitmaakt van ons bestuur. In 

het Voorwoord is onze voorzitter hier al op ingegaan. 

 

Gedurende het gehele jaar is er door corona wederom een extra beroep 

gedaan op onze vrijwilligers. Een deel van het jaar was het nodig ook op 

dinsdag werkzaamheden te verrichten. Het bestuur spreekt zijn 

waardering uit voor de inspanningen in deze bijzondere tijden. 

 

Het jaarlijkse uitje kon dit jaar gelukkig wel doorgang vinden: in 

september bezochten wij Museum Hoeve Strobol in Sint-Oedenrode.  Op 

uitnodiging van ons bestuurslid Toon Rooijackers vond er na afloop nog 

een gezellig samenzijn plaats in zijn tuin. De vrijwilligers zijn toen ook 

bijgepraat over ontwikkelingen bij onze Voedselbank. 

 

In december verraste de Parochie H. Kruis onze vrijwilligers met een 

heerlijke fles wijn. Coppelmans doneerde kerstplanten voor alle 

vrijwilligers en klanten, en van Bloem & Tuin ontvingen wij vrijkaartjes. 

 

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.  

 

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 ons Jaarverslag 2020 met financiële verantwoording. 
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Onze website was al jaren toe aan een nieuwe, moderne opzet, 

aansluitend bij de landelijk gehanteerde lay-out van Voedselbanken NL. 

Studio Bonkend uit Eindhoven bleek bereid deze nieuwe website geheel 

belangeloos voor ons te maken. Daarna is hard gewerkt aan de inhoud, 

zodat begin 2022 naar verwachting ons nieuwe virtuele visitekaartje kan 

worden gelanceerd. 

 

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.  

 

De LEV-groep organiseerde in maart 

een webinar over corona. Onze 

coördinator heeft ons hierbij 

vertegenwoordigd. 

 

In oktober hebben onze voorzitter en 

coördinator in Weverkeshof een 

lezing verzorgd voor de ruilkring 

LETS Nuenen. 
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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. 

 
 
Op incidentele basis ontvingen wij tevens partijen die “over” waren van 

zowel particulieren als bedrijven. Soms hield dat verband met de 

lockdowns.  

Verschillende bedrijven leverden diensten/producten om niet.  
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Al met al een lange lijst weldoeners: 

 

Albert Heijn Nuenen 

Albert Heijn Helmond 

Armoedefonds 

ASML 

Beyond/Loek Berben 

Biologische Tuin 

Blue Skies One Helmond 

Bonkend 

Coppelmans Jumper  

Creappetit 

De Watermolen van Opwetten 

Dutch Bakery Eindhoven 

Echte bakker Godfried de Vocht 

Eenbes Basisschool De Dassenburcht 

Eeneind Sinterklaascomité 

ESRO Food Group 

Gas Las Centrum 

IJssalon Italia 

Jan Linders 

Jumbo Kernkwartier 

Jumbo Ton Grimberg 

Kapsalon Haarkazerne  

Kruidvat Aarle-Rixtel 

Kruidvat KK 

Kruidvat Parkhof 

Kwekerij Jansen 

Lidl  

Liho Telecom & Safety Systems 

Lions Club Nuenen 

Marks Wachters notarissen 

MSG Logistics 

Nuenens College 

Nuenense Volkstuinen 

Parochie Heilig Kruis 

Plaagdier Preventie Nederland 

Spaan Metaal B.V. 

Stichting Oude Prinsen Goede Doelen 

TTC Van Gog 

Van Gastel & Neijnens Accountants en 
Belastingadviseurs 

Van Happen Containers 

Van Reusel Catering & Verhuur 

Veldsink Groep 
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Via Voedselbank Eindhoven ontvingen wij producten die werden 

aangeleverd door landelijke leveranciers. 

Overzicht van producten en belangrijkste landelijke leveranciers: 

 

 

Eens per jaar, eind juni, houden wij een inzamelactie bij supermarkten 

Jumbo Ton Grimberg, Albert Heijn, Jan Linders, Lidl en Jumbo 

Kernkwartier. Om organisatorische redenen was de actie verspreid over 

2 weekenden. Gelukkig konden wij een en ander dit jaar weer laten 

begeleiden door vrijwilligers. Dat was vorig jaar door corona niet 

mogelijk. 
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Het resultaat (376 kratten) overtrof onze verwachtingen. Het Nuenense  

publiek doneerde ruimhartig langer houdbaar voedsel.  

 

 
De jaarlijkse Senergiek bridgedrive ten bate van de Voedselbank is in 

2021 door de pandemie helaas wederom niet door kunnen gaan. 
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Ook dit jaar hebben wij deelgenomen aan de Rabo ClubSupport actie. 

Met een bedrag van € 1762 eindigden wij in Nuenen op de tweede plaats 

bij de verdeling van de sponsorgelden. Het geld wordt goed besteed aan 

een nieuwe koelvitrine. 

 

In december hebben wij wederom in samenwerking met de Lionsclub 

Nuenen deelgenomen aan de DE-actie met een opbrengst van 780 

pakken koffie. 

 

 
Bij beide filialen van Kruidvat Nuenen en in Aarle-Rixtel is een 

inzamelactie ten bate van de Voedselbank gehouden. De opbrengst was 

ca. 200 artikelen.  

 

Het Armoedefonds stelde corona zelftests beschikbaar en pasjes voor 

de aankoop van schoolartikelen. 

ASML zorgde dit jaar wederom voor kerstcadeautjes voor de kinderen 

van onze klanten.  
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Een aantal bekende Nuenenaren-ondernemers is uitgedaagd door 

Cardio Premium Sportsclub en Jumbo Ton Grimberg om 10 weken flink 

te sporten, gezond te eten en af te vallen. 16 Nuenenaren zijn deze “10 

weken Challenge” aangegaan om individueel bepaalde doelstellingen te 

halen. En dat alles voor de Voedselbank, want iedere deelnemer 

verplichtte zich om € 500 aan de Voedselbank te doneren bij het behalen 

van de doelstelling en € 1.000 als het niet lukte.  

 

Als resultaat van deze succesvolle Challenge mochten wij een bedrag 

van € 11.000 in ontvangst nemen van de volgende weldoeners: 

Erik Jasper Noll en Arno Aarts van Wesselman Accountants  Adviseurs 

Fons Linders van Fons Linders Beheer B.V. 

Gerard van Keulen van Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV 

Gilbert de Laat van De Laat Kenniscentrum 

Johan Roggeband van BTA Brandtechnisch adviesburo 

John Remmig van Café Schafrath 

Louis Dijk van Frits Dijk International 

Mariet Jonkhout van Ekri-ARTe 

Mathijs Metselaars van Metselaars Makelaardij 

Ralph Claes van Cedeko Raamdekoraties 

Rob Tielemans van Lamers Tielemans Advocaten 

Roland Grimberg van Jumbo Ton Grimberg 

Edwin Jansen van Tender One Cocktailmachines B.V. 

Tonnie van der Heijden van Beter Rijden Holding 

Vincent Raessens van Raessens Vermogensbeheer B.V. 
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Gedurende het jaar is bij collectes in de Parochie H. Kruis en bij de 

Protestantse Kerk Nuenen geld opgehaald voor de Voedselbank. Op 

Witte Donderdag vond er in de H. Clemenskerk een inzameling plaats 

van levensmiddelen voor de klanten van de Voedselbank. Aan het eind 

van het jaar ontvingen wij veel restanten van de kerstpakketten actie van 

de kerken en kregen wij kerststukjes van de Diaconie Protestantse 

Gemeente. 

Ieder jaar verbindt De Dassenburcht een Nuenens goed doel aan de 

Kerst. Dit jaar was de Voedselbank het goede doel en hebben leerlingen 

levensmiddelen van huis meegenomen die voor kerstmis aan ons 

werden overhandigd door de directeur, Dries Kösters. 

AH organiseerde een emballage actie en Jumbo Kernkwartier een 

soepactie. AH heeft ook een actie georganiseerd (“paasstollenactie”) die 

resulteerde in het verstrekken van boodschappenkaarten aan de klanten 

van de Voedselbank. 

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 

Veldsink Adviesgroep 

Van Vliet Vorm & Visie. 

 

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 NVWA werden wij 

ook dit jaar gecontroleerd door de Houwers Groep en behaalden 

wederom met vlag en wimpel het voedselveiligheidscertificaat (100 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. Hierbij 

werden wij dit jaar nog 

geholpen door 9 leerlingen 

van het Nuenens College. 

De school had een project 

“andere mensen helpen” en 

in dat kader hebben de 

leerlingen op een dag in 

november ons 

distributiecentrum een 

goede schoonmaakbeurt 

gegeven. 

 

 

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.   

 
Nieuwe wetgeving 

Met ingang van 1 juli 2021 is de “Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen” ofwel Wbtr in werking getreden. Bij onze hernieuwde 

statuten is al rekening gehouden met deze nieuwe wetgeving, zodat 

geen verdere actie hoefde te worden ondernomen. 
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Huisvesting, inventaris, veiligheid 

Voor de brandveiligheid zijn brandblussers aanwezig. Het jaarlijkse 

onderhoud wordt verzorgd door een brandbeveiligingsbedrijf. De firma 

Liho Telecom & Safety Systems heeft ons inbraakbeveiligingssysteem 

hersteld en vernieuwd (gratis onderdelen, alleen uurloon).  

 

In verband met het belang van ventilatie in tijden van corona is onze 

situatie gespiegeld met het Advies Ventilatie Optimalisatie van 

Voedselbanken Nederland. Verdere maatregelen bleken niet nodig. 

 

Gedurende het jaar is er regelmatig overleg geweest met de eigenaar 

van onze panden over spelende problematiek (verwarming, gebruik van 

de hallen F en G, verkeersbewegingen e.d.).    

 

De tafels in onze distributieruimte 

bleken eigenlijk niet geschikt voor 

zware lasten. De firma Spaan 

Metaal was bereid, geheel 

belangeloos, stalen verstevigingen 

aan te brengen (lassen) zodat ze 

nu prima geschikt zijn voor het 

“zware werk” en nog jaren mee 

kunnen. 
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Samenwerking met andere organisaties 

Ook in 2021 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 2021 is door de corona 

pandemie niet fysiek, maar wel digitaal met het SOV vergaderd. 

Verder wordt samengewerkt met de kerken.   

 

In samenwerking met DPG Media zijn gedurende enkele weken kranten 

(Eindhovens Dagblad) beschikbaar gesteld voor onze klanten. Als 

tegenprestatie hebben wij flyers, waarin bezorg(st)ers worden gevraagd, 

toegevoegd aan de voedselpakketten.  

 

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 2021 door corona geen enkele maal vergaderd met voedselbanken 

in de omgeving. Bij overschotten/tekorten werden wel zoals gebruikelijk 

levensmiddelen en bedrijfsmiddelen uitgewisseld met de voedselbanken 

in de omringende gemeenten. 

 
 

 

Bestuur (per 31.12.2021) 

 

Jan Kees Lemkes voorzitter 

Ferd Gerichhausen secretaris/penningmeester 

Toon Rooijackers lid 

Ko Konings  lid 

Bart Swinkels  lid 

Ellen Balemans  lid   
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Financiële verantwoording 
 
 Verlies- & Winstrekening  

     
Ontvangsten  2021  2020  Uitgaven  2021 2020 

 Donaties bedrijven en inst.   € 35.077   €  29.173   Huisvestingskosten   €  10.719   €  11.780  

 Donaties particulieren  €   4.247   €    5.631   Kosten voedingsmiddelen   €    8.574   €    5.574  

 Gemeentesubsidie   €   9.000   €    9.000   Autokosten   €    1.927   €    3.880  

    
 Algemene kosten  €    2.891   €    3.997  

    
 Totale uitgaven   €  24.111   €  25.231  

    
 Reserveringen   €  24.000   €  18.500  

    
 Resultaat   €       213   €         73  

 Totale ontvangsten   € 48.324   €  43.804   Totaal   €  48.324   €  43.804  

       

       
 Balans  

      
 Activa  

   
 Passiva  

  
 Vorderingen   €   5.680   €    5.297   Ondernemingsvermogen   €  30.379   €  30.166  

 Liquide middelen   € 90.424   €  74.369   Voorzieningen   €  65.500   €  48.500  

    
 Kortlopende schulden   €       225   €    1.000  

 Totaal activa   € 96.104   €  79.666   Totaal passiva   €  96.104   €  79.666  

 
 

Toelichting        
Ontvangsten verhoogd door meer donaties van bedrijven en instellingen. 
De totale uitgaven komen goeddeels overeen met 2020.  
Door de hogere inkomsten bij ongeveer gelijkblijvende uitgaven werd een hogere dotatie 
aan de reserveringen mogelijk.    

    

  

  

   

 
 

 


