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VOORWOORD
Terugkijkend op 2020 kunnen we stellen dat het een bijzonder en bewogen jaar is geweest. De 
pandemie - veroorzaakt door covid-19 - heeft ons doen en laten in alle opzichten bepaald. Het jaar 
gaat de geschiedenis in als een jaar waarin we in belangrijke mate in onze ‘vrijheid’ zijn beperkt.

De maatregelen die door de overheid zijn gesteld, hebben een belangrijke invloed gehad op het 
functioneren van onze Voedselbank. Maar het is meer dan verheugend om te zien hoe in een 
uiterst moeilijke periode er energie vrij komt om samen met onze vrijwilligers afspraken te maken en 
ideeën te ontwikkelen. Dit teneinde onze wekelijkse voedselpakketten te kunnen blijven verstrekken 
binnen de van overheidswege opgelegde beperkingen.

Door de inzet van velen zijn we gelukkig in staat gebleven om al onze cliënten een waardig voedsel-
pakket te kunnen blijven bieden en wel op een manier, die voor zowel onze cliënten als voor onze 
vrijwilligers, verantwoord was.

Heel bijzonder is het om te ervaren hoe de regionale samenleving betrokken is bij onze Voedsel-
bank, hartverwarmend! In het moeilijke jaar 2020 hebben we veel spontane giften, donaties en 
voedsel in natura ontvangen van zowel Osse bedrijven als particulieren.

Dit is voor ons een grote steun in de rug, in deze ook voor ons, moeilijke tijd. Graag wil ik iedereen 
zeer hartelijk bedanken die er aan bijgedragen heeft om onze Voedselbank een organisatie te laten 
zijn waar vrijwilligers met plezier werken en waar onze cliënten iedere week een gezond en royaal 
voedselpakket krijgen!

Dank, heel veel dank!

Piet Coolegem
voorzitter 
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Ook de Voedselbank voor Oss en Omgeving moest snel schakelen, 

toen Nederland op 15 maart 2020 verder op slot ging vanwege  

het Coronavirus.

CORONA
Er wordt een crisisteam geformeerd dat elke dinsdagochtend om 11.00 uur bijeenkomt. Belang-
rijkste zaken waren en zijn: veiligheid voor de vrijwilligers en klanten, uitgifte van voedselpakketten 
wekelijks garanderen en de aanvoer van voedsel. Het crisisteam bestaat uit drie bestuursleden 
(voorzitter Bert Elberse (later Piet Coolegem), Yvo Molkenboer, Henk Snijders; bedrijfsleider Nelly 
Kuipers en coördinator voedselveiligheid Pieter Klaris. 

UITGIFTE
De uitgifte wordt de eerste donderdag na 15 maart 2020 meteen gewijzigd. Uitgangspunt is dat er 
nauwelijks tot geen contact zou zijn tussen klanten en vrijwilligers. De manier van uitgifte van voor 
deze datum moet drastisch op de schop. Omdat de Voedselbank al werkt met tijdssloten, is er een 
goede spreiding van het totaal aantal klanten. Toch zijn de klanten in het dan bestaande systeem 
zo’n 15 tot 20 minuten binnen en zijn er 8 contactmomenten met vrijwilligers. Dit brengen we terug 
tot maximaal twee minuten binnen en geen direct contact meer met vrijwilligers. 

Om de klanten zo snel mogelijk te helpen, worden de pakketten vanaf 15 maart 2020 in gesloten 
dozen verpakt en over maximaal twee tassen verdeeld. In de dozen gaan de houdbare producten, 
in de tassen de verse producten als vlees/vleeswaren, zuivel, Padifood maaltijden en groente en 
fruit. De eerste weken wordt de volgorde van producten een aantal malen gewijzigd, omdat er nog 
te veel kruisend verkeer tussen vrijwilligers is. Ook worden de rollenbanken ingezet om de voedsel-
pakketten naar buiten te vervoeren. De klanten hoeven daardoor de dozen en tassen alleen buiten 
nog maar van de rollenbank te pakken. Totdat het coronavirus helemaal onder controle is, houden 
we dit systeem van uitgifte.

Het betekent wel dat het sociale aspect van de Voedselbank, het contact tussen klanten en vrijwil-
ligers, op een heel laag pitje is komen te staan. Dat nemen we helaas voor lief. De meeste klanten 
snappen dat en zijn dankbaar dat we de Voedselbank in Oss open konden houden. Dit in tegenstel-
ling tot sommige andere Voedselbanken in Nederland. 

DE PAKKETTEN WORDEN VANAF 15 MAART 2020 
IN GESLOTEN DOZEN VERPAKT EN OVER  
MAXIMAAL TWEE TASSEN VERDEELD
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VRIJWILLIGERS
Omdat de meeste van onze vrijwilligers gezien hun leeftijd in de grootste risicogroep vallen, is het 
nodig om onmiddellijk maatregelen te nemen. Dat betekent dat met de grootste omzichtigheid 
voorzorgsmaatregelen worden genomen. Direct wordt voorgeschreven dat er binnen minimaal 1,5 
meter afstand gehouden dient te worden. We schaffen voor de vrijwilligers beschermingsmateriaal 
(mondkapjes, handschoenen en desinfecteerspray) aan. Gezien de oppervlakte van ons gebouw 
mogen nog maar acht personen gelijktijdig aan het werk zijn. En omdat sommige werkzaamheden 
toch noodzaakt dat de 1,5 meter afstand niet altijd gehouden kan worden, zijn we met echtparen 
gaan werken. Daardoor worden drie tijdelijke personen ingezet (partners van onze vrijwilligers). Ook 
hebben we al enkele samenwonende vrijwilligers.

Vrijwilligers die zich niet veilig voelen en vrijwilligers waarvan we vinden dat ze wel een erg groot 
risico lopen (aandoeningen en hoge leeftijd) blijven thuis. Net als in het contact met de klanten 
wordt ook het sociale aspect tussen de vrijwilligers behoorlijk geminimaliseerd. Wel houdt onze 
bedrijfsleider regelmatig contact met de thuiszitters en komt er een nieuw informatiebulletin ‘Even 
een bakkie’. Hierin worden de thuiszitters en de nog aanwezige vrijwilligers op de hoogte gehouden 
van het reilen en zeilen op de Voedselbank. 

Door corona hebben helaas meerdere vrijwilligers – sommigen na een groot aantal werkjaren – be-
sloten te stoppen met hun inzet voor de Voedselbank. Dat betekent dat we van andere vrijwilligers 
meer uren inzet hebben gevraagd, dan ze gewoon waren. Ze hebben dit zonder klagen gedaan. 
Bovendien hebben we nieuwe vrijwilligers kunnen aannemen, enkelen voor onbepaalde tijd en en-
kelen voor bepaalde tijd. 

De gesloten dozen en tassen staan klaar voor uitgifte aan de klanten van de Voedselbank.
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VOEDSELAANBOD
In de eerste weken van de coronacrisis stokt het aanbod van verse producten enigszins. Voor 
iedere partij is het een onwennige periode en de Nederlandse bevolking gaat ook hamsteren. Wel 
krijgen we uit de horeca voorraad die ze niet meer kunnen gebruiken en ook uit de catering en 
van evenementenpartijen worden we voorzien van producten. Gelukkig kan de Voedselbank in 
deze eerste hectische periode terugvallen op de prachtige voorraad van producten uit de grote 
decemberactie van 2019. 

Na verschillende noodkreten van Voedselbanken Nederland dat sommige vestigingen in het land 
zelfs moeten sluiten vanwege het minimale aanbod, komt de regio Oss in actie. Er komt een stroom 
van donaties op gang, die nog altijd blijft doorgaan. Grote en kleine partijen producten weten nog 
steeds hun weg naar de Rossinistraat te vinden. Te veel om op te sommen. Want alles benoemen 
is schier onmogelijk en we zouden iedereen tekort doen die we niet zouden noemen. Maar we zijn 
alle partijen even dankbaar. Mede door deze steun kan de Voedselbank voor Oss en Omgeving de 
voedselpakketten voor de klanten blijven verzorgen met voldoende gezonde en lekkere producten. 
En rond de kersttijd kregen we een groot aanbod van kerstpakketten. Onder meer via Doegoods, 
een onderdeel van de IBN Groep.  

Verder een groot woord van dank aan onze vaste leveranciers. Ook hun bijdrage is niet alleen in de 
coronatijd van intens belang voor het vullen van de voedselpakketten. Sommige vaste leveranciers 
voorzien al meer dan tien jaar de Voedselbank van prachtige producten. Dat zijn onder meer Padi-
food, bakkerij Lamers, slagerij Gérard Peters en supermarktvestigingen van Albert Heijn, Jumbo, 
Aldi en Plus. Maar ook hier geldt; we doen bedrijven en ondernemingen eigenlijk te kort door ze niet 
te noemen. Voor hun namen zie verderop in dit jaarverslag: Onze leveranciers.

En in 2020 is een aantal nieuwe vaste leveranciers aan de Voedselbank in Oss gaan leveren. Enkele 
supermarkten zijn aangehaakt na de succesvolle decemberactie van 2019. Verder is Oriëntel Mer-
chant na opening van een distributiecentrum op Vorstengrafdonk een vaste leverancier geworden. 
Bovendien wisselen we veel producten uit met collega Voedselbanken, daarbij zijn Veghel, Arnhem, 
Den Bosch en het DC-Tilburg de belangrijkste. 
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FINANCIËLE DONATIES
Zoals bij het hoofdstuk Financien is te zien, sluit de Voedselbank voor Oss en Omgeving 2020 af 
met een groot positief resultaat. Elke week komen er in coronatijd wel donaties binnen op onze 
bankrekening. Van 10 euro tot bedragen van 15.000 euro aan toe. We zijn regelmatig overdonderd. 
Want wat te denken van een echtpaar dat gespaard heeft voor een mooi feest ter gelegenheid van 
zijn 60-jarige bruiloft. Het feest kan door het coronavirus niet doorgaan. Het bedrag van 1.000 euro 
dat ze opzij hadden gezet, komen ze op een donderdagmorgen aan de Voedselbank doneren. En, 
nee, ze willen anoniem blijven. 

We beseffen dat het behaalde resultaat slechts eenmalig zal zijn. Het coronavirus heeft veel men-
sen doen besluiten om organisaties als de Voedselbank fors te ondersteunen.  

NAUWELIJKS ACTIES
Door het coronavirus konden we in 2020 nauwelijks acties houden. Enerzijds om onze eigen vrij-
willigers niet extra te belasten en anderzijds omdat het niet verstandig was om vanwege het virus 
bij de entrees van supermarkten te staan. Toch hielden de Albert Heijns in Schaijk, Heesch en Oss 
in augustus en november/december enkele lokale acties. Dit leverde nog best wat kratten met 
houdbare producten op. Ook op enkele basis- en middelbare scholen werden inzamelingsacties 
gehouden. Bovendien hield sportschool Feel So Good in december een sponsorevenement. Dat 
leverde ruim 3.000 euro op en een paar grote dozen met houdbare producten. 

EDUCATIE
De afdeling educatie heeft de werkzaamheden ook zoveel mogelijk moeten staken. De bezichti-
gingen aan de Voedselbank zijn door het bestuur stopgezet en ook is het niet meer mogelijk de 
scholen te bezoeken. Nog eenmaal heeft een medewerkster een digitale les gegeven op IMC Basis. 
Wel is de presentatie in de loop van 2020 aangepast. Roy Thijssen – Thijssen Grafische Vormge-
ving – heeft een prachtige animatie gemaakt. Zodra het weer mogelijk is, wordt deze ingezet op de 
middelbare scholen en gaan de educatieve medewerkers een gesprek aan met de Talentencampus 
voor een samenwerking in het geven van voorlichting over het bestrijden van armoede.

Ondanks de coronacrisis en de lockdown 

kwamen er toch nog wat opbrengsten binnen 

van lokale acties die waren gestart ten 

gunste van de Voedselbank.

Een sponsoractie van sportschool Feel So Good 

leverde in december 2020 ruim 3.000 euro op 

voor de Voedselbank.
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1 OP DE 12 KINDEREN 
IN NEDERLAND  
GAAT MET HONGER  
NAAR SCHOOL
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In 2020 heeft de Voedselbank 344 huishoudens in Oss en omgeving 

van een voedselpakket voorzien, daarmee hebben we ruim 1.000 

personen ondersteund.

ONZE KLANTEN
Bij aanvang van het jaar zijn er 227 huishoudens klant. Dat blijft stabiel tot februari, daarna begint 
het te dalen. Op 31 december 2020 is het aantal langzaam gedaald tot 194 huishoudens.

Hiermee komt de vrees dat - zoals onder meer voorspeld door Voedselbanken Nederland - het 
aantal huishoudens door Corona fors zou stijgen, niet uit. Inmiddels is wel gebleken dat het aantal 
klanten heel fors is gestegen in Amsterdam en in mindere mate in Rotterdam maar in de rest van 
Nederland is het beeld heel rustig gebleven.

AFSTANDELIJKER
Door Corona is het uitgifte-systeem zo aangepast, dat onze vrijwilligers maar ook onze klanten zo 
weinig mogelijk risico op besmetting lopen, welke aanpak, zo mogen we inmiddels  wel conclude-
ren, succesvol is .

Bij het toetsen en hertoetsen is de invloed van Corona in het jaar 2020 ook onmiskenbaar heel groot 
geweest. Huisbezoek is vaak niet mogelijk zodat het (her)toetsen meestal telefonisch door de in-
takers moet worden gedaan, waardoor het contact met de klanten noodgedwongen afstandelijker 
is geweest.

In 2020 heeft Yvo Molkenboer namens de Voedselbank wel enkele malen online met de achttien 
intakers van Ons Welzijn vergaderd en de samenwerking tussen de intakers en de Voedselbank is 
ondanks de beperkingen prima verlopen.

PUNT VAN ZORG
Dit laatste neemt niet weg dat in 2020 een groot punt van zorg is, dat niet minder dan 28 klanten 
noodgedwongen afscheid van de Voedselbank moesten nemen wegens het bereiken van de maxi-
male termijn van drie jaren. Deze klanten waren er niet in geslaagd om zelf binnen een tijdsbestek 
van drie  jaren hun financiële problemen op te lossen en ook was het niet gelukt om hen tijdig aan 
een traject te laten deelnemen.

Ook in het huidige jaar zal aan dit probleem grote aandacht moeten worden gegeven. Hopelijk zal 
de door Ons Welzijn ontwikkelde nieuwe aanpak de zogeheten Samenwerkwijze een positief effect 
hebben. Verder hoopt de Voedselbank dat het naderend einde van de Corona-periode eveneens 
een heilzaam effect zal hebben.

In totaal heeft de Voedselbank Oss in het afgelopen jaar afscheid genomen van 117 huishoudens. 
Dertig klanten stoppen op eigen verzoek, anderen omdat ze weer meer geld overhouden dan de 
minimumnorm van Voedselbanken Nederland is. 

Binnen de Voedselbank voor Oss en Omgeving is bestuurslid Yvo Molkenboer verantwoordelijk 
voor het klantenbeheer. Hij wordt daarin ondersteund door Willeke van de Doelen en Maria van 
Zeeland, die vanuit het secretariaat contact onderhouden met de klanten en elke week bijhouden 
of de klanten ook daadwerkelijk het voedselpakket komen ophalen.
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In 2020 ontving de Voedselbank voor Oss en Omgeving de steun  

van veel bedrijven, organisaties en particulieren. 

ONZE RELATIES
In onderstaand overzicht staat een groot aantal bedrijven die ons hebben gesteund. Het is niet 
compleet omdat sommige donateurs anoniem willen blijven. En hoewel we de lijst zeer zorgvuldig 
hebben samengesteld, zouden we een enkele vergeten kunnen zijn. Daarvoor bieden we onze 
verontschuldigingen aan. 

BUSINESS PARTNERS
Logistiek Platform Oss, Talentencampus Oss, Garage Bloks Oss, Voedselbanken Nederland, Logo 
Grafisch Ontwerp. TOP in Town, 0412TV, DTV/Mfm Brabant, AH Burchtplein, Kernteam Economie 
en afdeling Armoedebeleid gemeente Oss, Roy Thijssen. Lady’s Circle Oss, Amicea, Doegoods 
Oss, Lions Club Oss, Rabobank Oss/Bernheze, Bas Huiskens, Smeva, Vice Versa Oss. Mooiland 
woningbouwcorporatie, Uitgeverij Talvi.  

DONATEURS VOEDSEL
Unox, Albert Heijn Ruwaard, Burchtplein, Nuland en Heesch, Jumbo Van Bergen, Jumbo’s Berg-
hem, Aldi Haren, Heesch, Heihoek en Ussen, Bakker Lamers Heesch en Oss, ’t Oventje, Bak-
kerij Sanders Herpen, XPO, Padifood, slagerij Gerard Peters, Slagerij Zeegers Wolfskooi Oss, 
Plus Herpen, Vetipak, Totalpack, Jumbo supermarkten Veghel, Sligro,  Voedselbank Den Bosch, 
Voedselbank Veghel, Voedselbank Boxtel, Voedselbank Land van Cuijk, Distributiecentrum Tilburg 
van Voedselbanken Nederland, Volkstuinvereniging Schaijk, Pluktuin in Heesch, Eierhandel Van 
der Bolt Schaijk, Coop Oss,  Douwe Egberts, Jumbo Schaijk, Hema Oss, Oriëntal Merchant, Van 
Wanrooij BV Geffen, Lions Ceres Oss, Wijkraad Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel, Westrock 
Oss, Doegoods Oss, UMS Oss, Drukkerij Wihabo, Lions Club Oss, Top Events, Mellow, Sodexo 
Nederland, Cuppen Zeeland.

DONATEURS GIFTEN
Garage Bloks Oss, DRT Vloeren,  Minderbroeders uit Megen, Paaskerk Oss, Protestante Gemeente 
Oss, Grote Kerk Oss, TOP Oss, Aspen, Blom Opleidingen, Arno Smits Verkeersschool,  Seuren en 
Van der Vlies, leden Club van 100, basisschool ’t Schrijverke Herpen, Maaslandcollege, Mondriaan 
College, TBL, basisschool Mozaïek Oss, basisschool JF Kennedy Oss, ING Oss, Ruud van Nistel-
rooij, Lions Ceres Oss, Lars en Wendy Kool UMS, Lions Oss/de Maashorst, Leo Club de Bourbon, 
Centrum Management Oss, Asito, Derijks Boeken, Armoedefonds, Nellen Schoonmaakdiensten 
Nuland, Ball Packaging Oss, Negenmaandenbeurs, rksv Margriet, QRS Holding, restaurant Mon-
timar Oss, Evelien Ploegmakers Makelaardij, KiesZon, Pivot Park, stichting Goede Doelen Tilburg.

HET OVERZICHT IS NIET COMPLEET  
OMDAT SOMMIGE DONATEURS  
ANONIEM WILLEN BLIJVEN
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OVERIGE BIJDRAGES
Groene Engel, Klaasje,  stichting Jarige Job, Lions Oss, Lions Bernheze, Lions Maashorst, SNS 
bank, Lithse Kwis, Osse Kwis, speeltuin Elckerlyc, ijssalon Venezia Heuvel, ijssalon Venezia Molen-
straat, werkgroep Toekomst van Schaijk, Roy Thijssen, City Run Oss, Feel So Good, Ron Rutten, 
MondkapjeNL, SCVO, Boekhandel Derijks. 

SUBSIDIES
Gemeente Oss, gemeente Bernheze, gemeente Landerd en Voedselbanken Nederland. 

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Stichting Global Goals, Stichting Met Elkaar, Stichting Ons Welzijn, Quiet Oss, Talentencampus 
Oss, Hooghuis locatie Stadion, gemeente Oss, TOP in Town, Werkgroep Toekomst van Schaijk, 
Armoedefonds.

Nellen Schoonmaakdiensten doneerde ons 

zeep, toiletpapier en andere hygiënische 

producten. Angel Nellen kwam het afleveren.

Via Doegoods kwamen er veel kerstpakketten 

naar de Voedselbank. Deze hebben we gedeeld 

met de Voedselbanken in Veghel en Den Bosch.
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Covid-19 beheerst het hele jaar de actualiteiten. De ongekende  

invloed die dit virus heeft op onze samenleving is ongekend.  

Maar het brengt ook saamhorigheid en denken aan minder  

bedeelden. Niet alleen denken maar vooral ook doen. 

FINANCIËN 
De donaties in 2020 zijn bijna het dubbele ten opzichte van het jaar 2019. Een ongekend bedrag van 
€ 181.772 heeft onze Voedselbank Oss en omstreken mogen ontvangen aan subsidies en donaties. 
Mede hierdoor hebben we de noodzakelijke reserveringen op peil kunnen brengen. Dat betekent 
dat  de continuïteit beter is gewaarborgd.  

CLUB VAN 100
Voor een Voedselbank is een structurele stroom aan inkomsten belangrijk. De Club van 100 is, 
naast de ontvangsten van subsidies van gemeenten, daar een goed voorbeeld van. In 2020 hebben 
74 leden van de Club van 100 een bijdrage van € 100 gedaan. Echter de Club van 100 is aan het 
eind van het jaar verder door gegroeid naar ruim 100 leden. De bijdrage van deze leden kan de 
Voedselbank tegemoet zien in het jaar 2021.

CONTINUÏTEITSRESERVE
De continuïteitsreserve hebben we in 2020 op het gewenste niveau kunnen brengen. Hierdoor is de 
Voedselbank in staat ook meerjarig haar ondersteuning te bieden aan haar cliënten.

BESTEMMINGSRESERVES
Om onze diensten te kunnen blijven aanbieden zijn er noodzakelijke investeringen nodig in een 
koel-transportmiddel en verbouwingen in het pand. De noodzakelijke uitgaven hebben we in een 
bestemmingsreserve opzij geparkeerd .

SUBSIDIES
Voor 2020 hebben de gemeente Oss, Bernheze en Landerd een totaal subsidiebedrag toegekend 
van € 69.350.

DE DONATIES IN 2020  
ZIJN BIJNA HET DUBBELE  
TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2019 
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GIFTEN EN DONATIES
Naast de subsidies van de gemeenten hebben we in 2020 de navolgende donaties ontvangen;

• particulieren en bedrijven €  102.859
• Club van 100 € 7.400
• Voedselbank Nederland € 2.163

ANBI-STATUS
De stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beoogende 
Instelling). Deze status is een voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid van giften aan goede 
doelen.

JAARREKENING
De jaarrekening 2020 van stichting Voedselbank 
voor Oss en Omgeving is te vinden op de website;  
voedselbank-oss.nl

De jaarrekening is opgesteld door administratiekantoor OAMKB.
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Vrijwilligers maken de Voedselbank. Niemand wordt betaald, 

dus ook het bestuur niet. 

ORGANISATIE
WERKVLOER
De werkvloer van de Voedselbank wordt geleid en aangestuurd door bedrijfsleider Nelly Kuipers. 
Zij wordt daarin bijgestaan door Pieter Klaris als coördinator Voedselveiligheid. Zij vervangen el-
kaar tijdens afwezigheid van een van de functionarissen. Vanwege het coronavirus hebben beiden 
een grote verantwoordelijkheid en worden er vele werkuren van hen gevraagd. Als de coronacrisis 
voorbij is, wordt de organisatie opnieuw tegen het licht gehouden. 

Op de werkvloer zijn zo’n vijftig vrijwilligers actief, dat is inclusief de groep chauffeurs.  

BESTUUR
Het bestuur van de Voedselbank voor Oss en Omgeving heeft in 2020 enkele wisselingen gehad na 
een vervelend incident in de zomer. Voorzitter Bert Elberse en penningmeester/secretaris Jan van 
de Hulsbeek treden terug. Elberse met directe ingang, Van de Hulsbeek wacht op een vervanger. 
Piet Coolegem en Sander Ruijs treden in het najaar van 2020 toe tot het bestuur. Voor Piet Coole-
gem is het een weerzien met de Voedselbank, hij was van 2014 tot september 2019 al voorzitter van 
de stichting. Sander Ruijs begint aan zijn eerste periode als secretaris/penningmeester. We danken 
Jan van de Hulsbeek en Bert Elberse voor hun inzet. 

Het bestuur is in de loop van het jaar via Teams gaan vergaderen om ook deze contactmomenten 
te beperken. Ook het bestuur werkt zo veel mogelijk thuis. 

COMITÉ VAN AANBEVELING
Het Comité van Aanbeveling bestaat aan het eind van 2020 nog maar uit één lid. Door verhuizingen 
van Herman Klitsie naar Oirschot en Rob Prins naar Bilthoven hebben zij hun functie neergelegd. 
Het bestuur gaat in de loop van 2021 kijken hoe de toekomst van het Comité van Aanbeveling er 
uit gaat zien.

In navolging van de oproep van de regering, werkte 

ook het bestuur van de Voedselbank voor Oss en 

Omgeving in 2020 zoveel mogelijk thuis en werd er 

vergaderd via Teams
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Voedselveiligheid staat bij Voedselbanken Nederland hoog in het 

vaandel. De Voedselbank voor Oss en Omgeving sluit zich daar  

uiteraard bij aan. 

VOEDSELVEILIGHEID
In 2016 kreeg Voedselbanken Nederland een GROEN keurmerk van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) en de status van dit keurmerk is in de daaropvolgende jaren steeds groen 
gebleven. 

In 2020 is de Voedselbank voor Oss en Omgeving door een controleur de Houwersgroep, namens 
de NVWA, gecontroleerd. Net als voorgaande jaren behaalt onze Voedselbank dit jaar weer een 
zeer goede score zodat het keurmerk GROEN wordt geprolongeerd. Deze status geeft de toeleve-
ranciers van voedsel het vertrouwen dat de lokale voedselbanken verantwoord met hun producten 
omgaan. 

ONLINE BASISCURSUS
De Voedselbank voor Oss en Omgeving controleert op de voedselveiligheid om de gezondheid 
van onze cliënten niet in gevaar te brengen, maar ook om het vertrouwen van onze leveranciers te 
behouden. Bij de Voedselbank voor Oss en Omgeving is een coördinator voedselveiligheid, samen 
met een bestuurslid, verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. 

In 2020 is, door de beperkingen die vanwege de coronapandemie zijn opgelegd, vooral kennis 
uitgewisseld via het online platform van Voedselbanken Nederland. Nieuwe vrijwilligers volgen een 
online basiscursus voedselveiligheid, zodat ook zij op de hoogte zijn van de basiseisen die op de 
werkvloer nageleefd moeten worden.

Het rondleiden van bedrijven die voedsel doneren of dit van plan zijn, heeft dit jaar vanwege de 
coronamaatregelen nauwelijks plaatsgevonden. 

Om de voedselveiligheid van bederfelijk waar tijdens het transport te waarborgen, moeten onze 
chauffeurs op vastgestelde momenten de temperatuur meten van de producten. Deze gegevens 
worden op lijsten genoteerd, welke volgens de richtlijnen één jaar moeten worden bewaard. Op 
deze wijze wordt een gesloten koelketen gegarandeerd en is er altijd controle mogelijk door onze 
coördinator voedselveiligheid en de NVWA.

AUTOMATISERING 
In 2021 is het plan om over te gaan op een geautomatiseerd registratiesysteem waarbij alle werk-
zaamheden betreffende voedselveiligheid en hygiëne worden vastgelegd. 
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In februari 2018 ondertekende burgemeester Wobine Buijs als  

eerste de overeenkomst om lid te worden van de Club van 100 

van de Voedselbank voor Oss en Omgeving. 

CLUB VAN 100
Het was de bedoeling om een nieuwe stroom van structurele ondersteuning van de Voedselbank op 
te zetten. Bedrijven en personen werd gevraagd de Voedselbank voor 100 euro per jaar te steunen. 
Het bestuur wilde minimaal 100 leden werven, zodat er structureel 10.000 euro binnen zou komen, 
naast de structurele subsidies van de gemeenten Oss, Bernheze en Landerd en de jaarlijkse bijdra-
ge van Voedselbanken Nederland. 

In de eerste weken na de lancering van de Club van 100 werden vele overeenkomsten gesloten. 
Ook in de loop van 2018 en 2019 druppelden nieuwe leden binnen. In de tweede helft van 2020 was 
het ledenaantal ergens tussen de 60 en 70. 

LEDENWERVINGSACTIE
Omdat er in december 2020 geen inzamelings-
actie gehouden kon worden, werd besloten om 
samen met Dtv/Mfm Brabant een ledenwer-
factie voor de Club van 100 te houden. In de 
week van 7 tot en met 11 december stond het 
radioprogramma Jolwin.nl in het teken van de 
Voedselbank. Iedere ochtend van 9.00 tot 12.00 
uur zaten vrijwilligers van de Voedselbank aan 
telefoon om nieuwe leden voor de Club van 100 
te werven. 

De actie was zeer succesvol. Vrijdag 11 decem-
ber om 11.45 uur kon voorzitter Piet Coolegem 
live in het radioprogramma melden dat er 65 
nieuwe leden ingeschreven waren. Inmiddels 
staat de teller op 137 leden van de Club van 100.

NIEUWSBRIEF
De Voedselbank geeft tweemaal per jaar een 
Nieuwsbrief uit voor de leden van Club van 
100. Hiermee houden we onze donateurs op 
de hoogte van het functioneren van de Voed-
selbank voor Oss en Omgeving. De Nieuwsbrief 
wordt professioneel vormgegeven door Ron 
Rutten van LOGO grafisch ontwerp . 
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De Voedselbank voor Oss en Omgeving is in vele aspecten  

een voorbeeld voor andere Voedselbanken in Nederland.  

VOORUITBLIK
We zijn een professioneel geleide Voedselbank die op zoek blijft naar vernieuwing. Hierdoor konden 
we in 2020 snel schakelen op het moment dat Corona uitbrak. We zijn een professioneel geleide 
Voedselbank en blijven zoeken naar vernieuwing. Die moet ten goede komen aan onze klanten 
en het werk van onze vrijwilligers veraangenamen. Daarom hebben we enkele onderzoeken laten 
verrichten, door studenten van de Avans Hogeschool en een logistiek manager, om de organisatie 
verder te perfectioneren.

Door het coronavirus hebben we de veranderingen even geparkeerd, maar we zullen die in de twee-
de helft van 2021 weer oppakken. Een werkgroep kijkt al naar een nieuwe vorm van uitgifte. Daarbij 
houden we de goede punten uit de pre-coronatijd, maar zullen we deze aanpassen aan nieuwe 
ideeën. Zo kijken we naar het scheiden van de stromen van inkomende goederen en de uitgifte. Zo 
studeren we op een nieuwe route voor de uitgifte met een eigen in- en uitgang. 

Bovendien kijken we steeds naar mogelijkheden om meer mensen te bereiken die in aanmerking 
komen voor een voedselpakket en hen ook van een pakket te voorzien. 

EEN NIEUWE BUS
Omdat we in de loop van 2020 constateerden dat onze huidige bus niet meer voldeed aan de 
eisen van verkeersveiligheid, hebben we een nieuw vervoermiddel gekocht: een BE-combi. Daar-
mee kunnen we veilig grote ladingen vervoeren. Het is een bus waarmee onze chauffeurs met een 
B/E-rijbewijs mogen rijden. Toch krijgen alle chauffeurs een traject aangeboden om met de nieuwe 
grotere bus goed te leren rijden. 

DOELGROEP
Verder blijven we ons natuurlijk inzetten om de Voedselbank via diverse kanalen onder de aandacht 
te brengen, met als hoofddoel de mensen te bereiken die tot onze doelgroep behoren. Hiervoor 
gaan we onder meer in gesprek met andere armoedeplatforms, instellingen en de gemeenten. 

TOELEVERANCIERS
We zijn voortdurend op zoek naar meer toeleveranciers aan de Voedsel-
bank. Daarmee vergroten we onze reguliere stroom van producten, die ten 
goede komt aan onze klanten. Wat dat betreft juicht de Voedselbank de 
komst van het distributiecentrum van PLUS-supermarkten naar Vorsten-
grafdonk toe. We hopen dat we een relatie met PLUS kunnen aangaan als 
de onderneming zich in 2022 vestigt in Oss.   
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