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Inleiding

Het jaar 2015 werd voor de Tilburgse Voedselbank gekenmerkt door een groot
aantal werkzaamheden voor bouwkundige en andere aanpassingen met één
doel: het behalen van het Groene certificaat voor Voedselveiligheid en hygiëne.
Door de gehele voedselindustrie wordt dit certificaat vereist om in aanmerking
te komen voor het ontvangen en verwerken van voedsel.
Dat ging niet zonder slag of stoot.
Bij een tussenmeting door Bureau Houwers Holtackers werd de vloer in onze
eerste opslaghal afgekeurd. We werden genoodzaakt in de gehele hal een
nieuwe vloer aan te leggen. Dankzij grote inspanningen van onze vrijwilligers én
de financiële bijdrage van het Steunfonds en de Vereniging Nederlandse
Voedselbank werd dit project gerealiseerd.
Bijna gelijktijdig bleken de stellingen in de hallen niet te voldoen aan de eisen
van de tijd. Weer werd er een beroep gedaan op de vrijwilligers om het vele
extra werk te verrichten. Het vernieuwen van de stellingen werd financieel
mogelijk gemaakt door het Tivolifonds uit Tilburg.
De vrijwilligers kregen uitgebreide instructie over hoe om te gaan met voedsel.
Dit gebeurde in klassikale bijeenkomsten.
Inmiddels loopt iedereen keurig met haarkapjes op en draagt handschoenen
waar nodig. Alle regels die de voedselveiligheid moeten verzekeren worden in
acht genomen.
Gelukkig waren alle inspanningen niet voor niets: op 25 oktober 2015 werd
door de Tilburgse Voedselbank het Certificaat Groen behaald met een score
van 89 op 100. Voor iedereen een hele geruststelling !
Het Certificaat werd door de Heer Jaap Sala van de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst voor de
vrijwilligers begin januari 2016.
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Organisatie
De Tilburgse Voedselbank is een zelfstandige stichting en als zodanig
ingeschreven in de registers van de KvK te Eindhoven onder nummer:
18081586.
De Tilburgse Voedselbank is lid van de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken. Als zodanig werkt zij samen met alle Voedselbanken in
Nederland.
Onze filosofie hebben we als volgt verwoord in onze statuten bij de
doelstellingen:
a. Het uitoefenen van voedselbankactiviteiten in de regio Tilburg
b. Het daardoor tegengaan van verspilling van voedsel
c. en daarmee de overheid aan te vullen in haar taak de armoede te
bestrijden.
De Stichting Tilburgse Voedselbank wordt bestuurd door een bestuur op
afstand. Aan het begin van 2015 bestond het bestuur uit 5 personen:
Harry Kiwitz – voorzitter
Hans Geers – vicevoorzitter
Kees Walenkamp – penningmeester
Emmy Danen – bestuurslid en vertegenwoordigster team voedselveiligheid
Marie-Anne Sebregts – secretaris
Er zijn in het jaar 2015 verschillende bestuurswijzigingen geweest.
In februari verliet Emmy Danen het bestuur. Zij ging zich uitsluitend bezig
houden met de Voedselveiligheid met als doel het behalen van het Certificaat
Groen.
Na 6 jaar van volledige inzet voor de Tilburgse Voedselbank nam Harry Kiwitz
per 1 juli afscheid van het bestuur van de Tilburgse Voedselbank. Wij danken
Harry voor al het werk dat hij sinds 2009 voor de Tilburgse Voedselbank heeft
gedaan.
De taak van Voorzitter werd tijdelijk overgenomen door Hans Geers.
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In het tweede halfjaar kwam Ben Heemskerk het bestuur versterken. Ben komt
uit de Voedselbranche en is een aanwinst voor het bestuur van de Tilburgse
Voedselbank.
Als bestuur hebben we voor de Tilburgse Voedselbank de volgende
uitgangspunten geformuleerd:
- als Tilburgse Voedselbank willen wij zo klein zijn als het kan en zo groot
zijn als het moet
- de organisatie wordt gedragen door vrijwilligers
- we zijn een schakel in een keten. Maatschappelijke organisaties melden
mensen bij ons aan onder het motto: geen pakket zonder traject.
- we hebben een bestuur op afstand dat condities wil scheppen voor een
goede uitvoering van de werkzaamheden
- we verrichten werkzaamheden voor de eigen voedselbank én voor de
regio Brabant-Zeeland. Door deze krachtenbundeling slagen de
Voedselbank Tilburg en de overige 29 voedselbanken in Brabant en
Zeeland er steeds beter in een evenwichtig voedselpakket voor de
cliënten samen te stellen.
De directie van de Tilburgse Voedselbank bestaat uit Michelle Baas en Wilbert
Scheffers.
Zij houden zich bezig met de dagelijks gang van zaken binnen de Voedselbank,
zoals logistiek, vrijwilligersbeleid en algemene zaken.
Het cliëntenteam staat onder leiding van Marius de Jong. Hij weet zich
gesteund door Ebert van Dun, Ans Gatzen , Els Lokven en Brenda Nijssen.
Brenda is sinds medio november 2015 geen lid meer van het cliëntenteam
maar is benoemd tot teamlid voedselveiligheid.
In 2014 werd Isabelle Geraads aangetrokken voor personeelszaken. Helaas
moest zij in 2015 de Voedselbank verlaten om persoonlijke reden. Naar een
opvolger voor het uitvoeren van haar taak wordt nog gezocht.
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Huisvesting.
De centrale opslag en distributie gebeurt vanuit het pand aan de Beelaerts van
Bloklandstraat 13, 5052 PM Tilburg. Ook het verdeel punt voor de cliënten van
Tilburg e.o. is hier gevestigd. We huren dit bedrijfspand met kantoor en
kantineruimte op basis van een meerjarencontract.

Stichting Steunfonds Tilburgse Voedselbank .
De Tilburgse Voedselbank weet zich gesteund door een strategische partner.
Dit in de vorm van Stichting Steunfonds Tilburgse Voedselbank. Deze stichting
wil primair financiële middelen vergaren voor noodzakelijke investeringen en
eventuele moeilijke tijden in de toekomst.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen per 1-1-2015:
Hub van der Leeuw ( Voorzitter), Lukas Koppens (penningmeester), Nicolle
Rijnen (secretaris), Marijn van de Laar, Harry Kiwitz en Cees Walenkamp.
Wij zijn de Stichting zeer dankbaar voor al haar inspanningen die voor de
Tilburgse Voedselbank van levensbelang zijn.

Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De
voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van
voedselpakketten. Om onze cliënten van voedsel te voorzien werken wij samen
met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen wij er samen
voor dat de armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het
milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten
werken wij samen met lokale organisaties die onze cliënten helpen om weer op
eigen benen te staan.
De Tilburgse Voedselbank is van mening dat het er niet alleen om gaat om in de
behoefte van hun cliënten te voorzien door het verstrekken van een
voedselpakket, maar dat het verstrekken van een voedselpakket een bijdrage
levert aan het oplossen van de problematiek die ertoe heeft geleid dat een
beroep moet worden gedaan op de Voedselbank. In termen van de Tilburgse
Voedselbank heet dat `Geen pakket zonder traject` Dat “Traject” is er op
gericht om de (financiële) problematiek structureel te verlichten dan wel op te
lossen. Daarmee kan de toekomstige zelfraadzaamheid en de regie over het
eigen leven weer terugkeren. Intensief wordt daarbij samengewerkt met het
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IMW dat daarover rapporteert aan de gemeente.
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Onze kernwaarden zijn:






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 transparant

Onze afspraak met de Gemeente Tilburg is dat we mede vorm geven aan het
armoedebeleid. Als Tilburgse Voedselbank willen we zo groot zijn als het moet
en zo klein als het kan. Ons doel moet zijn dat we onszelf kunnen opheffen,
maar dat is helaas onbereikbaar. Armoede is van alle tijden en de sociale
wetten kunnen helaas niet voorkomen dat mensen om allerlei redenen in
armoede terecht komen.
Allerlei maatschappelijke organisaties melden mensen bij ons aan. Wij gaan na
of deze mensen volgens de richtlijnen van Voedselbank Nederland recht
hebben op voedselhulp. Onze spreuk is: “Geen pakket zonder traject”.
Elke vrijdag is er een medewerker van IMW aanwezig in de Voedselbank om,
waar nodig, te spreken met de cliënten.
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Clienten
In de loop van 2015 bleek dat de cliëntenadministratie kon volstaan met vier
medewerkers in plaats van vijf. Brenda Nijssen was enige tijd afwezig wegens
zwangerschapsverlof en heeft inmiddels een andere plek gekregen binnen de
Voedselbank. Aan het systeem van aanmelden van (potentiële) cliënten en de
wijze van beoordeling is in 2015 niets veranderd. In 2015 werd wel hard
gewerkt aan uitvoering van de doelstellingen die de cliëntenadministratie zich
in 2014 had gesteld.
In 2015 zijn de normen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket
gewijzigd. De basisnorm van €180,- per maand voor eten, drinken, schoeisel en
reizen voor een alleenstaande werd gehandhaafd, maar voor ieder gezinslid
kwam daar € 70,- bij. Voor een echtpaar met 2 kinderen wordt de norm dan
dus € 390,- per maand.
Aanmelding
Ook in 2015 gold dat aanvragen voor een voedselpakket alleen gedaan kunnen
worden door maatschappelijke organisatie en bewindvoerders. Het
uitgangspunt “geen pakket zonder traject” is zeker voor een grote groep
cliënten van belang. Maar een goed gedocumenteerd inzicht in de redenen
waarom op enig moment geen voedselpakket meer wordt
aangevraagd/opgehaald ontbreekt. Maar de stelling lijkt gerechtvaardigd dat
cliënten die op enig moment niet meer verschijnen geen behoefte meer
hebben aan de ondersteuning door de Voedselbank.
In 2015 werden door 144 organisaties/personen 2034 (her)intakes gedaan. Het
overgrote deel daarvan is afkomstig van IMW Tilburg (788), van Bureau
schuldhulpverlening (80) en Juvans (83). Veel aanvragen zijn afkomstig van
bewindvoerders.
In 2015 zijn twee keer schriftelijke instructies gegeven aan alle verwijzers.
Gesplitst naar bewindvoerders en overige instanties.
Verstrekking
De intake wordt gedaan door verwijzers en deze wordt beoordeeld door de
cliëntenadministratie. De maximale duur van een verstrekking is 6 maanden,
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maar veelvuldig wordt voor een kortere periode toegekend. Dat kan het geval
zijn omdat alle relevante informatie nog niet kon worden aangeleverd, of
omdat al bij de aanvraag duidelijk is dat slechts korte tijd voedselhulp
noodzakelijk is. Na het verstrijken van de eerste termijn van verstrekking wordt
bezien of verlenging nodig is. Daartoe wordt een herintake gedaan door de
verwijzer, die beoogt duidelijkheid te krijgen m.b.t. de zaken waarover bij de
eerste toekenning nog onduidelijkheid bestond of de ontwikkeling te volgen.
Dat is dan in ieder geval een moment waarop weer contact is tussen cliënt en
verwijzer.
De maximale termijn voor verstrekking is in principe 3 jaar, maar vaak is
duidelijk dat die termijn te kort is om de problemen op te lossen . En daarnaast
is er ook zeker een groep mensen die feitelijk niet in staat is hun leven op
zodanige wijze te regisseren dat zij niet voortdurend (voedsel) hulp nodig
hebben.

Het afhalen van pakketten
Elke vrijdag tussen 12.00 uur en 15.00 uur kunnen de voedsel¨pakketten
worden opgehaald. Gelukkig is de praktijk van hele lange rijen wachtenden in
de loop van 2015 min of meer opgelost. De zekerheid dat er voor iedereen een
pakket is en dat het pakket aan het begin van de uitdeling gelijkwaardig is aan
een later uitgegeven pakket draagt bij aan kortere rijen. Er is meer rust en
minder onvrede over de wachttijd.
Er kunnen alle mogelijke omstandigheden zijn waarom mensen hun pakket niet
komen halen. Veelvuldig komen meldingen binnen van ziekte, geen vervoer,
vergeten als reden om geen pakket op te halen. Met name ziekte speelt heel
vaak. Soms ook `dat men nog genoeg in huis heeft`. We gaan ervan uit dat
mensen zich afmelden als men niet komt. Doet men dat herhaaldelijk niet dan
bestaat er kennelijk minder behoefte aan een pakket. Niet afhalen met een
melding is uiteraard akkoord.
Cijfers
In 2015 werden 2034 (her)intakes gedaan. Dat leidde tot 984 toekenningen in
2015. 311 daarvan waren nieuwe aanmeldingen. En 673 voortzettingen op
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basis van herintakes. Het aantal pakketten dat wordt uitgedeeld is elke week
verschillend, maar lag in 2015 gemiddeld rond de 440. Totaal werd over het
hele jaar de uitdeling aan 625 personen gestopt, maar uiteraard komen er ook
ieder week weer nieuwe klanten bij.
De duur van de verstrekking over 2015 was als volgt±
Minder dan 3 maanden

287

Tussen 3 en 6 maanden

259

Tussen 6 en 12 maanden 281
Tussen 12 en 24 maanden 185
Tussen 24 en 36 maanden 88
Meer dan 36 maanden

44

Gemiddeld worden zo´n 1250 personen bereikt met de voedselpakketten.
In 2015 werden om en nabij 23.000 pakketten uitgedeeld. De (winkel)waarde
ervan is afhankelijk van wat de voedselbank ontvangt om uit te delen, maar
ligt naar schatting tussen de 30 en 40 euro per week.
Uitgangspunten cliëntenteam
De normen vastgesteld door de landelijke vereniging van voedselbanken zijn
onze leidraad.
We gaan uit van vertrouwen
We geven het voordeel van de twijfel.
We zijn klantvriendelijk
In noodsituatie wordt in overleg met de verwijzers een noodpakket verstrekt.
We stellen cliënten tijdig op de hoogte van (negatieve) beslissingen.
We houden rekening met de omstandigheden van cliënten en verwijzers.
We passen de termijn van 3 jaar soepel toe, als daarvoor argumenten zijn.
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We houden er rekening me dat onze cliënten in problematische situaties
terecht zijn gekomen.
We zoeken voor iedere vraag een passend antwoord.
We schakelen onze cliënten in bij het vinden van oplossingen.
Als iemand honger heeft kun je niet veel van die persoon verwachten.

Voedselveiligheid
Na het behalen van het Certificaat groen is het zaak alert te blijven toezien op
het handhaven van de regels. Daarvoor hebben we een team Voedselveiligheid
dat onder leiding staat van Arthur Brekelmans.
Voor problemen kunnen zij altijd terugvallen op het bureau Houwers
Holtackers uit ’s Hertogenbosch dat gespecialiseerd is in de materie van de
voedselveiligheid.
Ook de Heer Ad Klijssen is voor ons van grote waarde. Hij staat ons vaak bij met
raad en daad.

Sponsoring en wervingsacties
De Tilburgse Voedselbank heeft vele relaties die haar van voedsel voorzien.
Daarnaast hebben de statiegeldacties een recordopbrengst opgeleverd, die
gebruikt wordt om onze pakketten daar waar nodig aan te vullen.
Afgelopen jaar hebben verschillende partijen weer hun uiterste best gedaan
om wat te organiseren en in te zamelen voor de Tilburgse Voedselbank.
- De Lions Regte Heide hebben met hun nieuwjaarsconcert € 92.000
opgehaald, hiervan is onder andere een nieuwe vrachtwagen
aangeschaft.
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- M5 van het Beatrixcollege heeft vlak voor de kerstvakantie bijna 500
kerstpakketten gemaakt en daarnaast met een estafette € 918
opgehaald!
- GVT Group of Logistics heeft € 3.000 gedoneerd in plaats van
relatiegeschenken.
- Een aantal medewerkers van de Leystromen heeft ervoor gekozen om in
plaats van een kerstpakket hun deel te schenken aan de
Voedselstromen. Totaal bedrag € 880.
- Winkeliersvereniging de Heerlyckheit uit Hilvarenbeek heeft met een
kerstactie € 3.137 opgehaald.
- Claassen Logistics en Swaans in Tilburg en Diepop Vrieshuis in Waalwijk
hebben er weer voor gezorgd dat we grote partijen die we wegens
ruimtegebrek niet meer konden opslaan, toch konden accepteren door
opslagruimte te beschikking te stellen.
- Omroep Brabant heeft evenals vorig jaar in december voor heel Brabant
een grote inzamelingsactie gehouden waar wij als Tilburgse Voedselbank
natuurlijk ons deel gehad hebben.
- De jeugdafdeling van het Rode Kruis heeft eveneens een zeer succesvolle
inzamelingsactie bij de Albert Heijn XL gehouden.
- De Lionsclub Oisterwijk heeft weer oneindig veel Douwe Egbertspunten verzameld, geknipt en geteld. Als resultaat daarvan hebben wij
600 pakken koffie ontvangen.
- Onze nieuwe werkgroep winkelinzamelingsacties heeft haar eerste
succesvolle winkelactie gehouden bij de Albert Heijn op het Palletplein
en heeft boven verwachting veel goederen opgeleverd.
- De lang houdbare producten die worden ingezameld met dit soort acties
vormen een welkome basis voor onze pakketten.
- Onze statiegeldactiegroep is erin geslaagd om in 2015 voor een
recordbedrag van meer dan € 30.000 aan statiegeldbonnen in te zamelen
die gebruikt zijn om onze pakketten aan te vullen waar nodig was.
- Met Sinterklaas hebben alle kinderen met dank een de Protestantse Kerk
Tilburg een pakje gehad.
- Zoals elk jaar heeft de Lady Circle er weer voor gezorgd dat de kinderen
met Kerst een kadootje kregen.
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- De heren van Golfclub Nieuwkerk hielden een toernooi voor de Tilburgse
Voedselbank. Opbrengst € 5.000,-- !
- Ook de dames van dezelfde Golfclub hielden een actie. Van hen
ontvingen we meer dan € 500,-- !
- Het personeel van Van Vollenhoven Olie besloot spontaan de waarde
van hun kerstpakket aan de Voedselbank te doneren: € 640,-- !
2015 Was een jaar van bestuurlijke verandering en positieve ontwikkelingen op
het gebied van voedselverwerving door het landelijk team.
Door overleg en samenwerking met de grote supermarktorganisaties is het
aanbod van voedsel enorm toegenomen. Dit is een zeer welkome ontwikkeling,
maar betekent ook een aanzienlijke verhoging van de distributiekosten.
Dat betekent dat er daardoor meer gevraagd wordt van fondsenwerving.
Het bestuur heeft hiervoor een nieuwe commissie aangesteld:
“Sponsoring en wervingsacties”, onder voorzitterschap van Ad van Dijk,
e-mail: dijktil@home.nl.

Samen voor kwaliteit.
De Tilburgse Voedselbank heeft, om alle cliënten goed te kunnen helpen, veel
en gevarieerd voedsel nodig. Wij proberen de mensen een voedselpakket te
verstrekken met ten minste zuivel, groente, vlees, brood en fruit.
Hiervoor zijn wij afhankelijk van bedrijven die sociaal betrokken zijn en hun
overtollige goederen aan ons beschikbaar willen stellen. Gelukkig zijn steeds
meer grote concerns bereid om hun overschotten aan de Voedselbank te
leveren. Daardoor worden wij in staat gesteld onze cliënte voldoende voedsel
te verschaffen uit de schijf van vijf.
Het ziet er naar uit dat er voor 2016 meerdere grote concerns (o.a. Unilever,
Albert Hein, Lidl, Aldi) zich hebben aangemeld met de intentie meer voedsel ter
beschikking te gaan stellen van de Voedselbanken.
Personeel
Al het werk voor de Tilburgse Voedselbank wordt verricht door een team van
ca. 70 vrijwilligers. De Tilburgse Voedselbank vervult tevens de functie van
Distributie Centrum voor de 28 Voedselbanken in Noord Brabant en Zeeland.
Ook het werk daarvoor rust op de schouders van onze vrijwilligers.
Zij zijn onmisbaar voor de Tilburgse Voedselbank.
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Financiën
Het complete financiële overzicht over 2015 (Balans en Verlies- en
Winstrekening) vindt u op onze website. Hieronder aandacht voor enkele van
de belangrijkste financiële aspecten in 2015.
De Voedselbank Tilburg heeft in 2015 ca.€ 250.000 aan exploitatie-uitgaven en
ca € 50.000 aan investeringsuitgaven gehad. Samen dus ca. € 300.000. Dat is
voor de activiteit “voedselbank” in Tilburg en voor de activiteit
“distributiecentrum”. Tegelijk heeft de Voedselbank geen eigen inkomsten.
Alle gelden die wij uitgeven komen uit subsidies en donaties die wij verkrijgen:
Donaties van bedrijven, van religieuze instellingen, liefdadigheidsfondsen,
stichtingen voor goede doelen en van particulieren. Daarnaast ontvangen we
een jaarlijkse subsidie van de Gemeente Tilburg, een – wisselende – jaarlijkse
bijdrage van de Nederlandse Voedselbank en van de Stichting Regionale
Voedselbank Brabant-Zeeland. Deze laatste – de Regionale Voedselbak –
financiert de distributiecentrum-activiteiten van de Tilburgse Voedselbank.
Zonder al deze verschillende bijdragen kan de Voedselbank niet bestaan.
In totaal heeft de Voedselbank in 2015 voor haar exploitatie ca. € 250.000 aan
kosten gehad. Dat betreft het verwerven van voedsel (ophalen met
vrachtauto’s), het opslaan ervan in een grote loods, het uitdelen aan leden van
de Tilburgse bevolking en het verstrekken aan andere voedselbanken in
Brabant en Zeeland van voedsel in het kader van haar rol als regionaal
distributiecentrum. Naast het financiële beheer van al de zaken die we
daarvoor hebben (de opslagloods, kantoor- en vergaderruimten, vrachtauto’s,
koel- en vriescellen) zijn de grootste kostenposten die voor de huisvesting (ca.
32 %) en die voor de vrachtauto’s (ca. 22 %). De overige kosten betreffen
vooral die voor energie (koel-vriesruimten, verlichting, verwarming) en die voor
voedselveiligheid.
Personele kosten heeft de Voedselbank niet. Geen van de medewerkers,
directieleden en bestuurders wordt betaald. Het zijn allen vrijwilligers. De
uitgaven onder de noemer “bestuur en vrijwilligers” betreffen voornamelijk
veiligheidskleding, -schoeisel, reiskosten e.d.
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Daarnaast zijn er in 2015 voor ca. € 50.000 investeringen gepleegd.
Voornamelijk is dat gebeurd in het vernieuwen van de vloer in een van de
opslaghallen. Dat was noodzakelijk in het kader van de voedselveiligheid.
Voorts is er met name geïnvesteerd in koelapparatuur en de bijbehorende
elektrische installatie. Ook voor de investeringen geldt dat deze uit
donaties/giften worden betaald. Voor zover die donaties in het verleden aan
investeringen konden worden besteed leidt dat boekhoudkundig tot een
vermogen op de balans maar waar de Voedselbank niets mee kan omdat dat
geheel zit in het gebouw, vrachtauto’s, koel-vriesruimtes e.d.
De liquiditeitspositie van de Voedselbank is in 2015 heel lang uiterst zorgelijk
geweest. Heel lang dreigde sluiting op een termijn van drie maanden omdat de
liquiditeiten zo krap waren. In het najaar van 2015 slaagde de Stichting
Regionale Voedselbank Brabant-Zeeland er echter in om een oude schuld aan
de Tilburgse Voedselbank te betalen.
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Slotwoord
De Voedselbank kan alleen bestaan dankzij de belangeloze inzet van onze
vrijwilligers en de materiële steun van het bedrijfsleven, de overheid,
instellingen en vele particulieren.
Dat zovelen zich inzetten voor de Tilburgse Voedselbank is voor ons erg
stimulerend en daarvoor willen wij, ook uit naam van onze cliënten, onze
welgemeende dank uitspreken.
Wij denken vooral aan:
 Onze vrijwilligers, en met name de kernvrijwilligers
 Onze leveranciers van voedsel
 Onze sponsoren en donateurs
 De gemeente
 Onze partners in de maatschappelijke keten
Het bestuur wil op de eerste plaats de vele vrijwilligers en met name de
kernteamleden bedanken voor hun inzet. Tevens willen wij wederom onze
waardering uitspreken naar de Gemeente Tilburg voor haar visie dat de
Stichting Tilburgse Voedselbank mede uitvoering geeft aan het armoedebeleid
van de Gemeente. Naar ons oordeel is dit ook terecht vanwege het niet te
bestrijden gegeven dan een Voedselbank een noodzakelijk goed is.

Bestuur Stichting Tilburgse Voedselbank
April 2016
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