
 

Jaarverslag 2019 

De Stichting Voedselbank Waalwijk “De Rijglaars” heeft tot doel mensen in de Gemeente Waalwijk 
(Sprang-Capelle/Waalwijk/Waspik) met financiële problemen, die leven in armoede, te voorzien van een 
voedselpakket. Daarnaast is voedselverspilling tegengaan een belangrijk speerpunt. 

De Stichting Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ is een door de fiscus erkende Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor vallen donaties aan de Stichting Voedselbank Waalwijk ‘De 
Rijglaars’ onder de fiscale regels voor aftrekbaarheid van de belasting.  

Eisen gekoppeld aan de ANBI status: 
De fiscus stelt een aantal  -sinds 1 januari 2014 aangescherpte-  eisen om de ANBI status te verkrijgen en 
te behouden. Daarom worden volgende punten op de website gepubliceerd: 
 
Naam:    Stichting Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ 
RSIN/fiscaal nummer:  821240857 
Contactgegevens, bestuurssamenstelling en namen vindt u op deze pagina.  
Beloningsbeleid:   wij werken uitsluitend met Vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten.  

Wekelijks werd in 2019 aan ca. 100 gezinnen een voedselpakket uitgereikt. Zoals bij alle Voedselbanken 
wordt ook in Waalwijk al het werk gedaan door Vrijwilligers. In Waalwijk kon de Voedselbank weer 
rekenen op 60 Vrijwilligers voor het inpakken, verzorgen en uitdelen van voedsel, evenals Vrijwilligers 
voor logistieke werkzaamheden, voor winkelacties, verzorging van de website, fondsenwerving etc. 

• Belangrijke aspecten hierbij zijn: 
• Het verkrijgen van voldoende voedsel om uit te kunnen reiken. 
• Het verkrijgen van voldoende financiële middelen om de organisatie op verantwoorde wijze te kunnen 

leiden 
• Goed beleid m.b.t. voedselveiligheid 
• Voorkomen van voedselverspilling.  

Het bestuur hecht aan deze kernvoorwaarden.  
 
Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken zijn we afhankelijk van donaties die we ontvangen van 
sponsors, kerkelijke instanties, organisaties en particulieren. Gelukkig dragen veel mensen de 
Voedselbank een warm hart toe. 

Voedselveiligheid is ieder jaar weer een belangrijk speerpunt en het is onze Vrijwilligers wederom 
gelukt het predicaat “Groen” te halen, waar we trots op zijn. Bijgaand vindt u het financieel jaarverslag 
2019, met dank aan onze donateur en onze penningmeester. 2019 was ook het jaar dat de Voedselbank 
10 jaar bestond. Dit feit hebben wij samen met de bevolking en bestuurders van Waalwijk in oktober 
herdacht en vormgegeven. 



VOEDSELBANK WAALWIJK overzicht cliënten 2019

Omschrijving Q1 Q2 Q3 Q4 totalen per 
jaar

aantal cliënten begin kwartaal 84 96 98 107  

aantal cliënten eind kwartaal 96 98 107 120  

gemiddeld aantal cliënten 
per week in het kwartaal 87 99 103 115  

gemiddeld aantal monden 
per week in het kwartaal 191 207 227 269  

totaal aantal cliënten jaar   5252

totaal aantal monden jaar         11622

aantal cliënten nieuw 
per kwartaal 27 29 27 41 124

aantal cliënten gestopt 
per kwartaal 15 27 18 28 88

toename aantal cliënten 
per kwartaal 12 2 9 13 36

aantal 1-persoonshuishoudens begin 
kwartaal 40 52 48 50  

aantal 1-persoonshuishoudens eind 
kwartaal 52 48 50 54  

aantal kinderen begin kwartaal 71 79 89 100  

aantal kinderen eind kwartaal 79 89 100 123  


