
  

 

 

 

 

Jaarverslag 2014. 

2014 stond voor Voedselbank Veldhoven in het teken van afscheid. 

Het plotseling overlijden van onze medewerker Jan de Bruijn kwam bij velen van ons hard 

aan. Elke donderdag was Jan aanwezig, rustig, niet op de voorgrond tredend, maar wel 

luisterend, tijd voor een praatje en een helpende hand daar waar die nodig was. Jarenlang 

was hij actief bij de voedselbank. 

Afscheid van Jan Schuur. 10 jaar lang was Jan voorzitter van de voedselbank. Enthousiasme, 

in goede banen leidend tijdens de enorme groei, een integere omgang met cliënten en 

medewerkers, een niet aflatende inzet waren zijn eigenschappen. Jan blijft actief als 

algemeen adjunct en medewerker van de voedselbank. In Peter Willemse is een goede 

opvolger gevonden. 

Ook namen we afscheid van Jan Broekmaat. Jan heeft ontzettend veel werk verzet door de 

cliënten 2x per jaar te screenen. Een hele klus om steeds maar weer de juiste papieren te 

verkrijgen. Niet alleen de juiste documenten maar ook de, vaak emotionele, verhalen 

kostten hem veel tijd en vooral veel energie. Na 10 jaar zullen wij, de medewerkers, maar 

ook zeker de cliënten Jan missen. Wil Goudsmit neemt dit karwei over en zal alles 

digitaliseren. 

 

Het hele jaar door stond ook in het teken van Voedselveiligheid en Hygiëne. We kregen na 

de eerste controle Code Groen. Kort daarna het voedselveiligheid certificaat, waarbij de 

maximale score werd behaald! Het werd, op een feestelijke bijeenkomst, door burgemeester 

J.Mikkers aan onze  voorzitter overhandigd. Wethouder Mariënne v. Dongen prees de 

voedselbank, met name de sfeer en de goede samenwerking met andere instanties. Door 

deze certificering weten ook onze leveranciers dat er zorgvuldig met hun producten wordt 

omgegaan.  

 

Door allerlei succesvolle inzamelingen werd onze opslagruimte te klein. Het toeval wilde dat 

op dat moment de Prins Willem Alexanderschool verhuisde en er ruimte vrijkwam. Een 



geweldige ruimte, ingericht met een aantal, gratis ter beschikking gestelde, stellingen en 

kasten. Overzichtelijk, hygiënisch en ergonomisch!! 

Onze website is van start gegaan! Naast de nodige informatie staan er ook nieuwsbrieven, 

inzamelingen, acties, giften en alle actualiteiten op deze site. 

(www.voedselbankveldhoven.nl) 

 

De crisis is voor velen onder ons nog niet voorbij. Wekelijks worden er zo’n 265 monden 

gevoed.  

 

Aantal personen en het aantal gezinnen per week. 

 

 

Het uitgegeven aantal pakketten per jaar vanaf 2007 t/m 2014. 

http://www.voedselbankveldhoven.nl/


 

In 2014 werden 4629 pakketten uitgedeeld. 513 pakketten meer dan in 2013. De pakketten 

vertegenwoordigden een waarde van ongeveer 30-35 euro. Met 38 vrijwilligers zorgden wij 

voor de inhoud van de pakketten. Volkstuin de “Vooraard” leverde vele verse groenten en 

wekelijks konden  we komkommers ophalen bij een kweker in Veldhoven. Veel cliënten 

komen niet alleen voor een pakket, zij komen ook voor een kopje koffie, een luisterend oor. 

Bij elkaar vinden zij herkenning, aandacht, en treffen zij hun gelijken. 

 

De jaarlijkse Plus-actie heeft weer veel producten opgeleverd. Maar ook de inzamelactie bij 

3 AH-filialen in 3 dagen was geweldig. Zonder de enorme inzet van medewerkers, vrienden, 

kennissen en familie was dit niet mogelijk geweest. Op een aantal scholen werden 

producten  ingezameld. Tijdens een sponsorloop werden vele rondjes voor de voedselbank 

gelopen. Héél enthousiast en gedreven. Alles voor het goede doel!  

Een Veldhovense familie zorgde ook dit jaar weer dat de kinderen van de voedselbank 

cadeautjes kregen van de Sint. De cliënten deelden mee in de LINDA foundation. Een hele 

zorg minder, voor velen een hart onder de riem dat er rond de feestdagen aan hen gedacht 

werd. Zij konden met de kerst ook weer bij McDonalds gaan eten! Een traktatie, een luxe! 

Voor de Kerst werden door ASML Cymer(ASML) producten ingezameld, ambtenaren van 

gemeente Veldhoven schonken producten, Omroep Brabant hield, ook in Veldhoven, 

inzamelactie. Er werden door de jeugdgroep van de Immanuëlkerk oliebollen gebakken voor 

de cliënten. Elke week wordt er een tas levensmiddelen af gegeven! Zomaar wat spontane 

acties! Geweldig! Voor ons vrijwilligers een teken dat wij er niet alleen voor staan. Dat er 

héél veel lieve, goede mensen meedenken!   

Ook op financieel vlak werd er aan ons gedacht. Van o.a. De Ronde Tafel en het Echt 

Veldhovenz Fisje kregen we fantastische bedragen! Hiermee kunnen we in tijden van nood 

de pakketten aanvullen of er eens iets extra’s in doen. De cliënten en medewerkers van de 

voedselbank waren voor de brunch bij ‘t Echt Veldhovenz Fisje uitgenodigd. Gezellig en 

verbroederend om samen te eten. Een succes!    

Door samenwerking met de klantmanager zorg van Sociale Zaken van gemeente Veldhoven, 

Maatschappelijk Werk en Bureau Sociale Raadslieden probeert de voedselbank de hulp aan 

cliënten zo tijdelijk mogelijk te laten zijn. Dankzij deze samenwerking en het maandelijks 

spreekuur dat deze instanties bij de voedselbank houden wordt getracht om cliënten naar 

betere leefomstandigheden te leiden. Regelmatig kunnen cliënten de voedselbank, onder 

dankzegging, vaarwel zeggen. Ook met Stichting Leergeld is er nauw en goed contact. Zij 

houden 4 x per jaar spreekuur bij de voedselbank.  



Samen met de partners in het Ketenoverleg proberen wij de armoede in Veldhoven te 

bestrijden. Vergaderingen van het Landelijk Bestuur, regio-en clustervergaderingen worden 

zoveel mogelijk bezocht om deel te hebben in het beleid t.a.v. armoede. 

Wij hopen op betere tijden voor de minder bedeelden onder ons, maar zien door de fijne 

samenwerking, donaties, initiatieven, acties van particulieren, scholen en bedrijven, het 

nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. 

Will Colsters,secretaris 

Stichting Voedselbank Veldhoven 


