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INLEIDING
De doelstelling van Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo is het verstrekken van voedselpakketten als
noodhulp aan mensen in Geldrop, Mierlo en Heeze, die kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen
komen. Tevens worden cliënten, indien nodig, doorverwezen naar diverse sociaal-maatschappelijke
organisaties, om zo snel mogelijk uit deze voor hen moeilijke situatie te geraken.
Er wordt o.a. samengewerkt met Stichting Leergeld, Vincentiusvereniging, Schuldhulpmaatje.
Voedselbank Geldrop-Mierlo is in 2003 ontstaan bij de toenmalige BWI. In 2005 is de voedselbank tot een
zelfstandige vrijwilligersorganisatie gevormd. In januari 2008 is “Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo”
opgericht, aangesloten bij “Stichting Voedselbanken Nederland”.
Per medio 2013 werd deze landelijke organisatie “Vereniging Voedselbanken Nederland” en uiteraard bleef
Geldrop-Mierlo ook hierbij aangesloten.
Voedselbanken Nederland is onderverdeeld in 8 regio’s. Voedselbank Geldrop-Mierlo valt onder Regio
Brabant-Zeeland. Deze regio bestaat weer uit een aantal clusters, waarbij wij deel uitmaken van Cluster
Eindhoven e.o. en waar ook het centrale distributiecentrum gevestigd is.

LOCATIES
De voedselbank is gevestigd aan
de Mierloseweg 51a te Geldrop.
Wekelijks vindt daar de uitgifte
plaats aan cliënten uit Geldrop
en Heeze.
In Mierlo vindt de wekelijkse
uitgifte plaats in een
uitdeelpunt, ’t Patronaat.
De huidige locatie in Geldrop
voldoet niet meer aan de
normen van deze tijd.
Helaas bleek het niet haalbaar
om dit jaar nog te verhuizen
naar een adequater
onderkomen, zodat de
vrijwilligers helaas nog een
winter in een te krappe ruimte,
zonder verwarming en warm water, moesten werken. Gelukkig bleek de winter mee te vallen dit jaar.
De voedselbank zal begin volgend jaar in overleg met de gemeente tot een oplossing komen.

VRIJWILLIGERS
De vaste kern bestaan in 2014 uit 18 enthousiaste vrijwilligers, die ieder één of (meestal) meerdere dagen
per week actief voor de voedselbank bezig zijn. Bij o.a. de supermarktacties kon een beroep gedaan
worden op zo’n 100 extra vrijwilligers.

CLIËNTEN
Het aantal cliënten is ten opzichte van 2013 afgenomen. Echter, ondanks een goede doorstroming, zijn er
door het jaar heen duidelijke pieken en dalen geweest. Gemiddeld werden wekelijks 248 personen van een
voedselpakket voorzien en konden deze na kortere of langere tijd weer op eigen kracht verder.
Aantal huishoudens dat gebruik maakt van Voedselbank Geldrop-Mierlo

De landelijke toekenningscriteria worden gehanteerd. Dat betekent dat een huishouding in aanmerking
komt als het leefgeld (netto besteedbaar inkomen na aftrek van de vaste lasten, zoals huur,
gas/water/elektra, verzekeringen, aflossing schulden etc.) onder de volgende bedragen per maand komt:
•
•

Eénpersoons huishouding € 180
Bij meerpersoonshuishoudens wordt dit bedrag verhoogd met:
o € 60 per volwassene
o € 50 per thuiswonend kind tot 18 jaar

TERUGBLIK OP 2014
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 2014. De maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en
particulieren is zeker groot te noemen. Vele bijzondere acties kwamen voorbij, waaronder acties die op
eigen initiatief georganiseerd werden.
Als voedselbank hebben wij natuurlijk altijd
gewerkt volgens de voorschriften voor
voedselveiligheid, opgesteld door de
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
(NVWA). In 2014 is, weliswaar nog op kleine
schaal, begonnen met het werken volgens de
allernieuwste (strengere) voorschriften, het
Handboek Voedselveiligheid, speciaal voor
voedselbanken.
Zo is onze voedselbank, dankzij diverse giften, in
het najaar de trotse bezitter van een (gebruikte)
koelwagen geworden.

Bisschop Hurkmans, Pastoor Van der Maazen en Diaken Van Leuken, brachten in april een bliksembezoek
aan onze voedselbank.
Vincentiusvereniging Geldrop heeft 8 gezinnen van de voedselbank een vakantie aangeboden op een
camping in Nederland.
Dankzij de landelijke Stichting Jarige Job krijgen alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een
verjaardagspakket. Voor de kinderen tot 4 jaar stelt onze voedselbank zelf zo’n pakket samen.
Bij de actie van Rabobank Dommelstreek, ‘Steuntje in de rug’, heeft Voedselbank Geldrop-Mierlo de
meeste stemmen behaald en kon daardoor een mooie financiële donatie ontvangen.
Bij diverse scholen en verenigingen werd informatie en voorlichting gegeven over de voedselbank.
In april, oktober en december zijn supermarktacties gehouden bij
de 3 filialen van Albert Heijn in Geldrop. In december was dat
tevens bij Jumbo (Coevering), Plus in Mierlo en Albert Heijn in
Heeze.
Op onze huidige locatie is geen opslagcapaciteit. Door de
inzamelingsacties te verdelen over het jaar, komen de producten
gespreid binnen. Dit scheelt enorm aan opslagcapaciteit en de
voorraad kan ‘bijgestuurd’ worden.
In overleg met deze winkeliers is dus gekozen voor een ietwat
andere vorm. Er worden per winkel een aantal producten speciaal
onder de aandacht van hun klanten gebracht. De reacties op deze
werkwijze werden, zowel door de winkeliers als door de klanten,
vol enthousiasme ontvangen. En natuurlijk mede dankzij de hulp
van vele vrijwilligers, was de opbrengst telkens weer een succes.
In de kerstperiode zijn op veel basisscholen inzamelingsacties
gehouden voor lang houdbare producten.
De kerken in Geldrop en Heeze hielden inzamelingsacties, o.a.
tijdens de Kerstperiode en tijdens de Vastenweken.
Van veel bedrijven en particulieren mochten wij ook het kerstpakket in ontvangst nemen.

VOORUITBLIK OP 2015
In februari 2015 zal gestart worden met kluswerkzaamheden op onze nieuwe locatie, Industriepark 6 te
Geldrop. Wij verwachten vanaf april/mei daadwerkelijk vanaf die locatie uit te gaan delen. Tegelijkertijd
wordt doorgepakt op het gebied van voedselveiligheid. Bij de officiële opening van de nieuwe locatie
(najaar 2015) willen wij het groene certificaat behaald hebben, een intensief traject van voedselveilig
(ver)werken dat begeleid wordt vanuit Voedselbanken Nederland.
Ook de manier van inzamelen tijdens de supermarktacties moet meer vorm gaan krijgen. Wij streven naar
vaste teams van vrijwilligers per deelnemende supermarkt. De samenwerking met de supermarkten
worden uiteraard met minimaal hetzelfde enthousiasme voortgezet.
Zeker met de huidige enthousiaste maatschappelijke betrokkenheid wordt veel aandacht geschonken aan
aan de inhoud van het voedselpakket. De welbekende ‘Schijf van Vijf’ hebben wij daarbij voor ogen. Met
(medische) diëten en voedselwensen i.v.m. geloofsovertuiging blijven wij zoveel mogelijk rekening houden.
Uiteraard zijn wij hierin afhankelijk van het wekelijkse aanbod van producten.
Eén van de speerpunten voor 2015 van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland is een
ontwikkeling naar een professionelere manier van werken. Voedselbank Geldrop-Mierlo zal, daar waar
nodig, zeker gebruikmaken van ondersteuning daarin.

VERLIES- EN WINSTREKENING
debet
goederen
verpakkingsmateriaal
kosten vervoer
administratiekosten
kosten vrijwilligers
algemene kosten
huur
gas/elektriciteit
inventaris klein
reserve investeringen
overschot
totaal
BALANS
debet
auto
rekening-courant
spaarrekening
totaal

€ 317,01
€ 3.305,75
€ 2.255,53
€ 780,64
€ 1.090,96
€ 1.804,87
€ 1.375,69
€ 1.005,01
€ 127,92
€ 30.000,00
€ 1.051,62
€ 43.115,00

€ 10.750,00
€ 2.300,65
€ 62.005,47
€ 75.056,12

credit
giften
subsidies
rente

€ 32.859,20
€ 10.000,00
€ 255,80

totaal

€ 43.115,00

credit
kapitaal
reserve investeringen
lening nn
totaal

€ 7.056,12
€ 48.000,00
€ 20.000,00
€ 75.056,12

GIFTEN EN DONATIES
In 2014 zijn vele giften en donaties ontvangen. Wekelijks kon een beroep
gedaan worden op diverse ondernemers voor verse producten, zoals brood
en groenten. Ook veel particulieren hebben door het hele jaar heen
producten geschonken, alsmede ruime financiële ondersteuning.
Voedselbank Geldrop-Mierlo bedankt alle donateurs, groot en klein,
regulier en incidenteel, financieel en in natura, voor hun bijdragen.
Dankzij hen kunnen de vrijwilligers van de voedselbank dit broodnodige
werk blijven doen. Nogmaals heel, heel hartelijk dank!
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