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Voorwoord. 
Het kalenderjaar 2012 was voor de Tilburgse Voedselbank een bewogen jaar. We 
ervaren meer waardering voor ons werk. Dit is voor ons hartverwarmend. Uit de 



reacties van de vele bezoekers leiden we af dat er voor ons werk in Tilburg een 
breed draagvlak is.  
 
Enorm blij en trots zijn we met de uitverkiezing tot vrijwilligersorganisatie van het jaar. 
 
Nederland kent schrijnende armoede. Gelukkig staan de Voedselbanken nu op de 
kaart om dit verschijnsel mede te lijf te gaan. De Tilburgse Voedselbank zet zich in 
voor arme huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in 
financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen gezond voedsel meer kunnen 
kopen.  
 
De Tilburgse Voedselbank functioneert als een schakel tussen overschot en 
verborgen gebrek in onze maatschappij. Voedsel dat niet meer verkocht wordt, maar 
wel voor consumptie geschikt is. Deze  verstrekken wij gratis aan huishoudens in 
nood die doormaatschappelijke instanties naar ons worden doorverwezen.  
 
We werken continu aan de verbetering van ons vrijwilligersbeleid, de logistiek, de 
benadering van leveranciers en onderlinge samenwerking tussen de voedselbanken. 
Daardoor zijn we in staat om onze cliënten iedere week en gevarieerd voedselpakket 
verstrekken. 
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Missie. 
De missie van de Tilburgse Voedselbank kan kort en bondig worden omschreven als; 
 
“Verstrekken van gratis en gezond voedsel aan de armste mensen en leveren 
van een bijdrage aan het verminderen van armoede’. 
 
Visie 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De 
voedsel- banken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. 
Om cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met 
bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat 
armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder 
wordt belast. Om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten, werken we samen 
met lokale organisaties die onze cliënten helpen om weer op eigen benen te staan. 
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn’. 
 
Kernwaarden 

• We werken uitsluitend met vrijwilligers 
• 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 neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) 
• We zijn transparant in onze verantwoording 

 
Plaats 
Met de gemeente Tilburg hebben we afgesproken dat we mede uitvoering geven aan 
het armoedebeleid. Als Tilburgse Voedselbank willen we zo klein zijn als het kan en 
zo groot als het moet. We verwachten echter niet dat we onszelf kunnen opheffen, 
omdat armoede van alle tijden is en sociale wetten niet kunnen voorkomen dat 
mensen om allerlei redenen in armoede terecht komen.  
 
De Organisatie 
Stichting Tilburgse Voedselbank bestaat sinds 2009.. De Stichting Tilburgse 
Voedselbank werkt volgens de richtlijnen van  Voedselbank Nederland, die is 
aangesloten bij de Europese federatie van voedselbanken.  
 
Bestuur. 
Stichting Tilburgse Voedselbank  bestaat uit de volgende personen.:  

• Harry Kiwitz, voorzitter, algemene zaken  
• Hans Geers, penningmeester en vicevoorzitter 
• Chris Tuerlings, cliëntenbegeleiding 
• Marie-Anne Sebregts, secretaris  

 
 
 
 
 
 



 
Personeel 
Al het werk voor de Tilburgse Voedselbank en de ondersteuning voor de 28 
voedselbanken in Brabant en Zeeland wordt gedaan door ongeveer 40 vrijwilligers. 
De Tilburgse Voedselbank werd in 2012 gekozen tot beste vrijwilligersorganisatie van 
de gemeente Tilburg. Natuurlijk waren we hier erg blij mee. We zijn de vrijwilligers 
zeer erkentelijk voor hun inzet. De Tilburgse Voedselbank werkt ook samen met 
Reclassering, waarbij taakstraffers hun maatschappelijke straf bij de Voedselbank 
vervullen. Ook werken we samen met stagiaires, die invulling geven aan hun 
maatschappelijke stage. De interne organisatie wordt aangestuurd door een 
algemeen coördinator. 
 
Regionaal distributiecentrum  
Door krachtenbundeling een landelijke stichting opgezet en is een regionale stichting 
gevormd van de voedselbanken in Brabant en Zeeland. De Tilburgse Voedselbank 
fungeert ook als regionaal distributiecentrum (DC) voor de 28  aangesloten 
voedselbanken in Brabant (24) en Zeeland (4). 
 
Huisvesting  
De Tilburgse Voedselbank is gehuisvestigd aan de  Beelaers Van Bloklandstraat 13, 
5042 PM Tilburg.   
 
Logistieke middelen  
De Tilburgse Voedselbank beschikt over professionele koel- en vriesinstallaties. Voor 
het transport heeft zij de beschikking over een DAF-vrachtwagen (voor groot 
gemengd transport, inclusief koel/vriescombinatie), een Sprinter (twee à drie pallets 
en een nieuwe Nissan.  
 
Aantal cliënten 2012  
We begonnen in 2012 met 298 cliënten. Aan het einde van het jaar hadden we er 
369. Een groei van maar liefst 71 cliënten. Een behoorlijke stijging. 135 Cliënten 
werden weer zelfredzaam. We zijn een schakel in een keten. Maatschappelijke 
organisaties melden cliënten bij ons aan.  
 
Wij zien erop toe dat terecht gebruik gemaakt wordt van de Tilburgse Voedselbank. 
Een bekende spreuk van ons is: “Geen pakket zonder een traject.” Elke vrijdag 
tijdens de uitdeel dag is een medewerker van het IMW aanwezig en spreekt met 
cliënten.  
 
Criteria 
Bij de toekenning van voedselpakketten gaan wij uit van het besteedbaar inkomen 
van een huishouden, nadat de vaste lasten betaald zijn. De normbedragen zijn met 
ingang van 1 januari 2012 aangepast: van € 175 netto te besteden inkomen voor 
voedsel per maand voor de eerste volwassene naar € 180, voor elke volgende 
volwassene wordt dit bedrag vermeerderd met € 60, voor een kind t/m 17 jaar met € 
50 per kind.  
 
 
 
 



 
 
Samenwerking 
Wij willen een actieve rol spelen in de keten van armoedebestrijding met als doel om 
de zelfredzaamheid en weerbaarheid van cliënten te bevorderen en afhankelijkheid 
terug te dringen.  

• Daarom werken we samen met het IMW, Platform Sociale Zekerheid, Bureau 
Schuldhulpverlening enzovoorts  

• Een medewerker van IMW is elke vrijdag tijdens uitdeel dag aanwezig voor 
het onderhouden van contacten met cliënten.  

• Wij overleggen met maatschappelijke organisaties over de criteria die wij 
hanteren. Deze worden mede bepaald door de gezamenlijke organisatie van 
Voedselbanken in Nederland.  

 
Leveranciers  
De Tilburgse Voedselbank heeft zowel landelijk, regionaal als lokaal, contacten met 
voedselproducenten en distributeurs voor het beschikbaar stellen van voedsel. 
Goede relaties zijn ontstaan met lokale leveranciers voor het wekelijks beschikbaar 
stellen van producten. Wij conformeren ons aan de richtlijnen van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit. Door de verscheidenheid  van producten kunnen wij 
wekelijks een gevarieerd pakket aanbieden. Ook tussen Voedselbanken onderling 
vindt er een levendige ruilhandel van goederen plaats.  

 
Overige Activiteiten 

• Aan het eind van het jaar - rond kerstmis- zijn scholen en kerken actief met het 
inzamelen van levensmiddelen. 

• Ook vele particulieren brengen jaarlijks hun kerstpakket naar de Tilburgse 
Voedselbank.  

• Ontvangst van vertegenwoordigers van gemeente, religieuze organisaties, 
bedrijven, serviceclubs, politieke partijen, goede doelenstichtingen, scholen 
enzovoorts . 

• We bieden iedere vrijdag de mogelijkheid aan cliënten om elkaar te kunnen 
ontmoeten middels een gratis kop koffie of thee met een broodje of een kop 
warme soep. 

• Sinterklaasmiddag. 
• Kerstpakkettenactie van meerdere scholen uit Tilburg. 
• Zangkoor voor Kerstmis dat kerstliederen zong voor de cliënten en de 

vrijwilligers. 
• Een diner bij restaurant Etenstijd, als dank voor alle vrijwilligers. 
• De activiteit van de projectgroep Schoenendoos van de PKN. Deze werkgroep 

maakt Sinterklaascadeaus voor al de kinderen van onze cliënten.  
 
Ontvangen sponsoring en donaties  
Wij zijn de voedseltoeleveranciers zeer erkentelijk. Hun namen staan op onze 
website. We schatten dat de waarde van het voedsel dat we in 2012 kregen boven 
de een miljoen euro ligt. Dan zijn er nog donaties. De betrokkenheid van tal van 
organisaties en particulieren is de afgelopen jaren duidelijk gegroeid.  
 
 
 



 
Financieel jaarverslag. 
Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van giften van particulieren, instellingen en 
bedrijven en van subsidies. De Tilburgse Voedselbank levert een actieve bijdrage 
aan het armoedebeleid in de gemeente Tilburg. Voor de uitvoering van deze taak 
ontvingen we een subsidie van de gemeente. 
 
Belangrijkste kostenposten waren: huisvesting, transport, exploitatie en algemene 
kosten. Onze inkomsten werden verkregen door een subsidie van de gemeente 
Tilburg donaties van particulieren, stichtingen en Nationale Voedselbank.  
 

Contactgegevens 

Stichting Tilburgse Voedselbank 
Beelaerts van Bloklandstraat 13 
5042 PM  Tilburg 
Telefoon: 013 – 455 10 00 

Email: info@tilburgsevoedselbank.nl 

www.tilburgsevoedselbank.nl  

Rabobank IBAN-nummer NL38RABO0115334408 
t.n.v. Stichting Tilburgse Voedselbank 

ANBI no.  8153.27.912 

KvK no.  18081586 

 



Financiele	  gegevens	  S-ch-ng	  Tilburgse	  Voedselbank	  31-‐12-‐2012
Balans	  31-‐12-‐2012 Debet Credit
Ac#va,	  incl.	  transportmiddelen 48.855
Nog	  te	  ontvangen	  dona#es	  en	  vorderingen 21.053
Liquide	  middelen 191.418
Exploita#egaran#ekapitaal 130.000
Bestemmingsreserve	  koel/vriescel 100.000
Bestemmingsreserve	  palletwagen 4.000
Bestemmingsreserve	  overige	  investeringen 17.083
Nog	  te	  betalen	  schulden 10.243

Totaal 261.326 261.326

Ontvangsten	  en	  uitgaven	  2012 Debet Credit
Ontvangen	  subsidie	  en	  dona#es 187.817
Diverse	  opbrengsten 2.118
Afschrijvingen	  en	  waardeverminderingen 35.815
Huisves#ng 50.230
Onderhoud	  inventaris 5.094
Kantoorkosten 4.616
Transportkosten 35.015
Bestuur	  en	  vrijwilligerskosten 5.861
Overige	  algemene	  kosten 3.774
Toevoeging	  bestemmingsreserve	  koel/vries 56.934
Toevoeging	  bestemmingsreserve	  palletwagen 4.000
Ontrekking	  aan	  garan#ekapitaal 11.404

Totaal 201.339 201.339


