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1. Inleiding 
Het jaar 2021 is het 2e jaar van de corona-pandemie.  
Wij zijn dankbaar dat we het hele jaar door aan al onze klanten elke week weer een goed gevuld en 
(redelijk) gezond voedselpakket hebben kunnen uitreiken. 
De maatregelen om nog steeds afstand tot elkaar te bewaren en mondkapjes te dragen zijn een 
groot deel van het jaar nog noodzakelijk gebleken. Des te groter was de dankbaarheid toen dit 
uiteindelijk niet meer noodzakelijk was. 
Ook onze vrijwilligers, die aanvankelijk om gezondheidsredenen waren afgehaakt, zijn van lieverlee 
weer teruggekomen en werken weer volop mee. 
Tot onze verbazing is het aantal klanten tijdens de pandemie, in tegenstelling tot wat landelijk werd 
verwacht, niet gestegen maar zelfs gedaald. Eén van de redenen is dat de ondersteunings-
maatregelen van de overheid blijkbaar voor een groot aantal ondernemers voldoende waren. Ook 
kent onze regio geen opvallende stijging van het aantal werklozen en faillissementen door corona, 
mede ook omdat de entertainment-ondernemingen in onze regio niet zo zwaar is als in de grote 
steden. 
 
In Nederland leven bijna één miljoen mensen onder de armoedegrens. Vanaf 2019 is er een lichte 
daling van het aantal mensen onder deze armoedegrens. Maar nog steeds gaat in Nederland 
ongeveer 1 op de 12 kinderen zonder ontbijt naar school! De voedselbanken helpen de armsten door 
ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen 
voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden, kerken en particulieren. Zo 
zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten een goede 
bestemming krijgen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor 
mensen“. 
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.  
 
 
2. Onze kernwaarden 
De Voedselbank hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor haar handelen:  

• We werken uitsluitend met vrijwilligers  

• We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt  

• We verstrekken gezond en veilig voedsel  

• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk  

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

• We zijn transparant in onze verantwoording. 
 
 
3. Onze hoofddoelstelling 
De Voedselbank heeft de volgende hoofddoelstellingen:  

• Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen  

• Het voorkomen van verspilling van goed voedsel. 
 
 
4. Onze organisatie 
Stichting Voedselbank Moerdijk e.o. werkt uitsluitend met vrijwilligers. 
Per 31 december 2021 hadden wij totaal 18 vrijwilligers werkzaam als chauffeur, intaker, verdeler, 
voedselverwerver, coördinator logistiek, voedselveiligheid, webmaster en bestuurder. 
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Bestuur per 31 december 2021: 
Voorzitter   Peter van Veelen 
Secretaris   Jan Dick Goud 
Penningmeester  Jan Ermers 
Lid    Lia Hattink 
Lid    Brigitta van Hoeven 
 
 

5. Klanten 
Aantal klanten 
Eind 2021 had Voedselbank Moerdijk 60 (2020: 88) klanten (=huishoudens) met totaal 154 (2020: 
252) personen (=monden). 
Hiervan waren 55 (2020: 99) kinderen jonger dan 18 jaar. 
Ten opzichte van 2020 is er dus een daling van zo’n 30% (!) van het aantal huishoudens dat gebruik 
maakt van de wekelijkse voedselpakketten. Eén van de oorzaken van de daling is dat een aantal 
klanten uit de schuldsanering kwam, en anderen weer werk hadden gevonden. Ondanks dat juist 
door de corona-crisis een toename van het aantal huishoudens werd verwacht zijn er bij ons dalende 
aantallen. 
 
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in 2019 6,2% (2018: 6,3%) van de minderjarige kinderen van de 
gemeente Moerdijk armoederisico loopt. Volgens onze globale berekening zouden ruim 950 
huishoudens armoederisico lopen! Slechts 11% is bekend bij de Voedselbank. 
Onze doelstelling blijft om de mensen “onder de radar” op te sporen. 
 
Wanneer komt men in aanmerking voor een voedselpakket? 
Het is niet altijd makkelijk: huur betalen, alle rekeningen én boodschappen doen. Als men dit niet 
redt, is men bij voedselbanken welkom voor tijdelijke hulp in de vorm van eten. En we helpen ook 
om de geldzaken op orde te krijgen door hen te verwijzen naar daartoe beschikbare instanties.  
Of iemand voor een voedselpakket in aanmerking komt, hangt af van hoeveel men maandelijks 
overhoudt voor eten en kleding.  
 
Uitrekenen of men een pakket kan krijgen. 
Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen al het geld dat binnenkomt op. En trekken daar vaste 
uitgaven, zoals huur, gas, water en licht, vanaf. Voor sommige kosten gebruiken we een maximum. Er 
blijft dan een bedrag over, voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? 
Dán kunnen we helpen.  
De normbedragen zijn per maand. En de hoogte hangt af van de grootte van het gezin. 
 
Normbedragen 
Per 1 januari 2021 zijn de normbedragen: voor een 1 persoonshuishouding € 230,- (per maand). En 
voor elk extra gezinslid € 95.  
Per 2022 zijn de normbedragen verder verruimd, en is ook de berekening vereenvoudigd. 
 
Aanmelden klanten. 
Op de website van onze Voedselbank staat een vereenvoudigde rekenmodule. Hiermee kan men zelf 
indicatief uitrekenen of men in aanmerking kan komen voor een gratis voedselpakket. 
Vervolgens meldt men zich rechtstreeks aan voor een intake. Ook bij twijfel kan men een gesprek 
aanvragen. 
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Verstrekking 
De duur van een verstrekking is door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (waarbij ook de 
Moerdijkse Voedselbank is aangesloten) gesteld op 6 maanden, maar kan ook korter zijn als de 
verstrekte gegevens daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld als verwacht wordt dat na korte tijd 
schulden zijn afgelost, of als op korte termijn een hoger inkomen wordt verwacht. Na het verstrijken 
van de toegekende periode wordt middels een herintake bezien of er reden is om door te gaan met 
de verstrekking. Dat is dan een moment dat er in ieder geval weer contact plaatsvindt tussen de klant 
en de intaker.  
  
De maximale duur voor de verstrekking is in principe 3 jaar, maar we moeten vaststellen dat die 
periode in sommige gevallen ontoereikend is om alle problemen op te lossen. In de armoede is zeker 
sprake van een groep mensen die eigenlijk niet in staat is hun leven op zodanige manier te regisseren 
dat zij niet voortdurend last hebben van financiële tekorten. De termijn van 3 jaar wordt op goede 
gronden soms wel overschreden.  
 
Afhalen pakketten 
Elke vrijdagmorgen worden de pakketten door de klanten afgehaald. 
Door omstandigheden kan het voorkomen dat iemand verhinderd is (ziekte, werk, kinderen e.d.). We 
hanteren de regel dat men zich moet afmelden. Herhaald niet-afmelden kan leiden tot stopzetten 
van het pakket. 
Een punt van zorg is de reisafstand vanuit de verschillende kernen naar Zevenbergen. Regelmatig zijn 
mensen niet in staat om zelf te reizen, en krijgt men ook geen vervoer of hulp geregeld. Soms lukt 
het om via het Vrijwilligersloket van de Gemeente, HIP (Hulp in Praktijk) of (diaconieën van) kerken 
vervoer te regelen. Aandacht hiervoor blijft nodig. 
 
Oorzaken 
De meest-voorkomende reden dat men een voedselpakket nodig had was “schulden/ 
schuldhulpverlening”. Daarna “statushouder”, en vervolgens “baanverlies”, “ziekte” en “scheiding”. 
Meest voorkomend zijn mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een niet-westerse 
migratieachtergrond (m.n. Oost-Europese, Syrische en Eritrese huishoudens). 
 
 
6. Financiën 

Verkorte Exploitatierekening 2021 Voedselbank Moerdijk 

Inkomsten  Uitgaven  

Sponsoring €        3.713 Huisvesting €        7.130 

Giften 7.001 Vervoerskosten 11.776 

Giften kerken 5.079 Electrische stapelaar 3.025 

Giften bedrijven 1.500 Interne kosten 1.834 

Verg. Voedselbanken Nederland 6.443 Regionaal Distributie Centrum 2.182 

Diversen 2.315 Diversen 2.374 

Sub-totaal €     26.051   

Saldo baten en lasten 2.270   

Totaal €     28.321 Totaal €     28.321 

 
 

Het negatief saldo ad € 2.269,51 wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve.  
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Balans per 31 december 2021 Voedselbank Moerdijk 

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020 

Koeltransporter 33VZK9 €  3.160 €  3.167 Reserves en fondsen:   

Liquide middelen:   - vervanging koeltransporter €23.961 €23.961 

  - Rabobank rekening crt 7.275 7.275 - vervanging koelcel 5.995 5.995 

  - Bedrijfsspaarrekening 78.000 80.000 - vervanging inventaris 15.000 15.000 

   - Continuïteitsreserve *) 33.511 33.511 

   - Algemene reserve 9.705 11.975 

 €88.172 €90.442  €88.172 €90.442 

 
*) Continuïteitsreserve: tijdens de Bestuursvergadering van 2 april 2019 is besloten dat er een 
continuïteitsreserve zal worden aangehouden van ca 1,5 keer de jaarlijkse exploitatiekosten, e.e.a. 
conform de doelstelling van de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken.  
 
 
7. Voedselverwerving 
 
Voedselveiligheid 
Klanten van de Voedselbank moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat 
zij krijgen aangeboden gewaarborgd is. 
De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in 
Nederland een document opgesteld met richtlijnen waaraan men moet voldoen om veilig met 
voedsel te kunnen/mogen werken. 
De onafhankelijke inspecteur heeft ook het afgelopen jaar onze Voedselbank gecontroleerd en men 
heeft wederom ons controlesysteem als adequaat beoordeeld met een score van 95 (van de 100 te 
behalen punten).  
Wij hebben derhalve het certificaat “GROEN”. 

NB: Groen (90-100) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode 
binnen de Voedselbank goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft 
voedselveiligheid, men is voldoende alert op tekortkomingen en neemt initiatief om te 
corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP binnen 
onze Voedselbank geborgd. 

 
Corona 
Tijdens de eerste lock-down (in 2019) ontstond er, doordat er door velen werd gehamsterd, een 
forse dip in de aangeleverde goederen bij de Voedselbank. Dat heeft zich gelukkig niet meer 
herhaald. 
Wij ontvingen ook in 2021 forse donaties in de vorm van producten, maar ook geld van diverse 
bedrijven in de regio. 
 
Regionale producenten 
Wij zijn blij en dankbaar dat een aantal regionale voedselproducenten ons regelmatig voorzien van 
vers voedsel, zoals appels, champignons, aardappelen, uien, aubergines, eieren, peren, tomaten, 
witlof, sla, andijvie, enzovoorts. 
Ook het afgelopen jaar konden we regelmatig (veel) vers fruit en verse groenten toevoegen aan de 
voedselpakketten. Via het Distributiecentrum Tilburg ontvangen we inmiddels van de Groente- en 
Fruitbrigade zo nu en dan verse groenten. Daarnaast kon verse groente worden aangekocht door de 
ontvangen donaties van particulieren, instellingen of bedrijven. 
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Leveranciers 
Wekelijks mogen wij bij verschillende leveranciers voedsel ophalen, zoals Jumbo Willemstad en 
Fijnaart, Dirk van den Broek Oudenbosch, AH Klundert en Zevenbergen, Aldi Oudemolen en 
Zevenbergen, VDH/Rosenbaum Moerdijk (Lidl), Spar Standdaarbuiten, Xenos Zevenbergen maar ook 
de verschillende producenten van groenten en fruit. 
Ook ontvangen wij ook 2 keer per week van Menu Surplus verse maaltijden. Menu Surplus bereid 
dagelijks zo’n 2.000 maaltijden voor de verzorgingshuizen en Tafeltje-dekje. Maaltijden die 
overblijven worden door de Voedselbank opgehaald en ingevroren en wekelijks uitgereikt aan onze 
klanten. 
 
Acties 
Jaarlijks rond Wereld Voedseldag organiseren wij een inzameling bij de verschillende supermarkten 
in de regio. In 2019 en 2020 kon de inzameling vanwege corona niet plaatsvinden, maar dit jaar 
hebben we weer met hulp van vrijwilligers van de Lionsclub Zevenbergen bij verschillende 
supermarkten voedsel ingezameld. Ook werden contanten en statiegeldbonnetjes ontvangen. 
 
Daarnaast kregen wij via de jaarlijkse succesvolle actie van de Lionsclub Zevenbergen zo’n 1.000 
pakken DE-koffie.  
En van grote of kleinere gulle gevers krijgen we regelmatig diverse artikelen aangeleverd. 
Rond de decemberfeestmaand werden we overstelpt door restant snoepgoed, zoveel zelfs dat we 
ruimschoots teveel hadden voor onze eigen klanten. We gebruiken dit soms ook als ruilmiddel met 
onze collega-voedselbanken in de regio. 
 
Verschillende kerken uit de regio organiseren min of meer regelmatig voedselinzamelingen en 
houden regelmatig collectes.  
 
Inkopen 
Wij ontvangen via verschillende supermarkten statiegeldbonnetjes. Daarnaast ontvangen wij van 
particulieren of kerken financiële giften. Van de opbrengst kunnen we ook regelmatig artikelen 
inkopen, zoals verse groente en fruit, maar soms ook artikelen voor de persoonlijke 
lichaamsverzorging van onze klanten (tandpasta, shampoo, zeep). 
 
 
8. Samenwerking 
De Voedselbank heeft als motto “geen pakket zonder traject”. 
Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn: onze hulp is noodhulp en onze 
pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen. Van onze klanten 
wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun 
financiële probleem. We noemen dat: ‘Geen pakket zonder traject’. 
 
Om die reden zullen wij onze klanten ook actief doorverwijzen naar de verschillende officiële 
gemeentelijke instanties om zich te laten helpen en ondersteunen. 
Daarom werken wij ook samen met de Gemeente Moerdijk en met name de afdeling 
Schuldhulpverlening. 
Waar mogelijk zoeken we de samenwerking met andere instellingen in de gemeente, en hebben 
bijvoorbeeld ook de Wijkzusters op kennismakingsbezoek uitgenodigd.  
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9. Overige samenwerking 
De Voedselbank ontvangt van particulieren en bedrijven soms ook non-food, zoals restant kerst-
artikelen, restant lampen, speelgoed, kinderkleding en dergelijke. Maar ook wasmiddelen, shampoo 
en andere artikelen voor de persoonlijke verzorging. 
Ondanks dat deze niet tot de kern-artikelen van de Voedselbank behoren, kunnen wij onze klanten 
daar vaak wel weer blij mee maken. 
 
Ook worden er voor de klanten van de Voedselbank door derden regelmatig activiteiten 
georganiseerd, waaraan wij onze medewerking verlenen. We noemen er enkele: 
Als eerste Stichting Jarige Job. Deze stichting helpt de kinderen, die thuis te weinig geld hebben om 
hun verjaardag te kunnen vieren, door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. In de box die 
wij mogen uitreiken zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school! 
 
Daarnaast organiseerde de Stichting Sint in Moerdijk een pakjesavond rond het feest van Sinterklaas, 
bedoeld voor kinderen van gezinnen woonachtig in de gemeente Moerdijk die hiervoor niet zelf de  
benodigde financiële middelen hebben. Wij werken hier graag aan mee. 
 
10. Slotwoord en dank. 
De Voedselbank kan alleen bestaan dankzij de belangeloze inzet van onze vrijwilligers en de 
materiële steun van het bedrijfsleven, de overheid, instellingen, kerken en vele particulieren.  
Dat zovelen zich inzetten voor de Moerdijkse Voedselbank is voor ons erg stimulerend en daarvoor 
willen wij, ook uit naam van onze klanten, onze welgemeende dank uitspreken, in het bijzonder aan:   

• onze vrijwilligers  

• onze leveranciers van voedsel  

• onze sponsoren en donateurs  

• de gemeente  

• en onze partners in de maatschappelijke keten. 
Zie voor een overzicht ook onze website: www.voedselbankmoerdijk.nl 
 
 
11. Ondertekening 
 
Zevenbergen, 14 juni 2022 
Bestuur van Stichting Voedselbank Moerdijk e.o. 
 
 
 
 
 
Peter van Veelen  Jan Dick Goud        Jan Ermers     
voorzitter   secretaris        penningmeester      
 
 

http://www.voedselbankmoerdijk.nl/

