
 

 

Jaarverslag 2021 (en Jaarrekening 2021) 

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, 
tijdelijk te voorzien van voedsel. Daarnaast is voedselverspilling tegengaan een belangrijk 
speerpunt. 

Wekelijks werden ca. 100 gezinnen van voedsel voorzien. Gedurende het jaar zagen we het 
aantal gezinnen (tegen alle corona-verwachtingen in) zelfs teruglopen. De gestelde 
inkomensgrens blijft een dun draadje voor veel mensen, o.a. oplopende economische kosten 
aan het eind van 2021 zorgt dat het aantal gezinnen weer toeneemt.  
 
Weer een enorme prestatie van onze Vrijwilligers, dit jaar. Corona is/was nog niet weg. Met 
een uitstekende discipline en duidelijke richtlijnen werd er hard en veilig gewerkt, wat ervoor 
zorgde dat onze cliënten konden blijven komen.  

Financieel waren er ook geen problemen. Ondanks corona zijn donateurs, 
voedselleveranciers, kerken, ‘vrienden van..’ en veel particulieren ons zeer behulpzaam 
geweest en trouw gebleven. Heel mooi om te zien dat zoveel mensen ons een warm hart 
toedragen.  
Enkele mooie acties: 
D.E.-actie, Menstruatiearmoede en Kerstwensactie voor onze kinderen door LCL, acties door 
basisschoolkinderen, PLUS-boodschappenactie, Radio 538, Paasstollen/-eitjes/-eieren, 
Moeder-/Vaderdagactie, shirtreclame SSC’55, Rabo Club Support, CarGlass Team kwam 
schoonmaken, Gezamenlijke Kerken-acties, en natuurlijk de winkelacties die tóch mochten 
plaatsvinden bij onze retailers.  

De Houwers Groep kwam regelmatig controleren op Voedselveiligheid. Heel trots waren we 
weer op ons Inspectie Certificaat met een dik compliment aan onze Vrijwilligers.  
Gelukkig konden we in september weer een keer bij elkaar komen met alle Vrijwilligers.  



Belangrijke aspecten hierbij zijn: 
1. Het verkrijgen van voldoende voedsel om uit te kunnen reiken. 
2. Het verkrijgen van voldoende financiële middelen om de organisatie op verantwoorde  
    wijze te kunnen leiden 
3. Goed beleid m.b.t. voedselveiligheid 
4. Voorkomen van voedselverspilling.  
Het bestuur hecht aan deze kernvoorwaarden.  
 
 
Bijgaand vindt u het financieel jaarverslag 2021,  met dank aan onze donateur en onze 
penningmeester. 

VOEDSELBANK WAALWIJK overzicht cliënten 2021

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  


