
 
 

ANBI-gegevens 
 

Naam 

Stichting Voedselbank Veldhoven 

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 

17188382 

 

RSIN 

817877071 

 

Contactgegevens 

Secretariaat: Kerkweg 37, 5504 BL Veldhoven 

Bezoekadres: Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven, telefoon: 06-24180786 

E-mail: info@voedselbankveldhoven.nl 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: de heer P. Willemse 

Secretaris: mevrouw W. Colsters 

Penningmeester: de heer W. Goudsmit 

Bestuurslid: mevrouw M. Schlaghecke 

Bestuurslid: de heer G. Lijten 

 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden noch de overige vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden geen 

beloning. Aan de bestuursleden worden geen vacatie- of presentiegelden toegekend. 

Uitsluitend gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. 

 

Doelstelling 

Het bestrijden van (verborgen) armoede door het als noodhulp gratis ter beschikking stellen 

van voedselproducten van goede kwaliteit (welke de voedselbank gratis heeft verkregen) aan 

mensen (hierna ook te noemen cliënten) in Veldhoven die behoeftig zijn en onder de 

armoedegrens (moeten) leven. 

Cliënten wijzen op en zo nodig in contact brengen met de daarvoor aangewezen instanties 

binnen de gemeente die belast zijn met armoedebestrijding. Ondersteunen van acties die 

gericht zijn op het bestrijden van armoede. 

 

Uitgeoefende activiteiten 

Op deze site vindt u in het secretarieel jaarverslag een verslag van de uitgeoefende 

activiteiten. 

 

Financiële verantwoording 

De financiële verantwoording staat vermeld in de exploitatierekening elders op deze site. 

 

Beleidsplan 

De Stichting Voedselbank Veldhoven is een vrijwilligersorganisatie met veertig vrijwilligers 

(incl. bestuursleden) die zich met hart en ziel inzetten voor mensen in Veldhoven die in 



armoede (moeten) leven. Het wekelijks (elke donderdag) verstrekken van een gratis 

voedselpakket is van wezenlijk belang. 

Daarnaast is het in contact brengen met de hulp en zorg verlenende instanties heel erg 

belangrijk. Aandacht en een luisterend oor zijn hierbij op z’n plaats. 

De Voedselbank Veldhoven maakt deel uit van het Cluster Eindhoven en Omstreken, een 

samenwerkingsverband van negen lokale voedselbanken. 

 

Op regionaal niveau is de Voedselbank Veldhoven gesitueerd in de regio Brabant/Zeeland. 

Voedselverwerving komt voornamelijk uit deze regio via het lokale distributiecentrum in 

Eindhoven richting onze voedselbank. Met een vrachtwagen en/of personenauto’s worden 

iedere donderdagochtend, en door de week als er een aanbod is, voedselproducten opgehaald. 

Acties bij o.a. supermarkten, kerken en met scholen dragen bij aan het kunnen verstrekken 

van een zo goed mogelijk voedselpakket. 

Er zijn lijnen uitgezet naar de gemeente Veldhoven, Maatschappelijk Werk, Buro Sociaal 

Raadslieden, Stichting Leergeld, naar organisaties die ons ten dienste (kunnen) zijn, naar 

sponsoren en bedrijven die ons willen doneren 

 

Door dit alles zijn wij in staat om ons uiteindelijke doel: het wekelijks verstrekken van een 

gratis, zo goed mogelijk voedselpakket te realiseren. En dit alles door de geweldige inzet van 

onze veertig vrijwilligers, die medemensen, die het zo moeilijk hebben, een heel warm hart 

toedragen en voor wie niets te veel is. 

Voor nu en de komende jaren zullen wij op deze manier tegemoet kunnen komen aan de nood 

van onze cliënten. 


