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Verantwoordelijke communicatie

« De rijkdom van het vrijwilligerswerk »
Gewapend met uw ervaring in de
sector van handel en distributie,
Alfons, bent u ruim 12 jaar geleden
bij ons gekomen op verzoek van de
toenmalige voorzitter van de Federatie, Yvan Prosman. Vrij vlug heeft
men in u een ideale kandidaat
gezien om Willy De Mesmaeker op
te volgen in de functie van gedelegeerd bestuurder van de Belgische
Federatie van Voedselbanken.
Weet dat ik geen enkele vrijwilliger
ken die actief is bij de Voedselbanken die deze keuze heeft kunnen
betreuren.
Met diplomatie, doorzicht, volharding en zorg hebt u die taak naar
goed behoren kunnen vervullen,
met oog voor de bijzonderste waarden van onze vereniging: delen –
solidariteit - dienstbaarheid. De 281
vrijwilligers zijn er u bijzonder
dankbaar voor en wensen u een
welverdiende tweede pensioen toe.
Wegens de toegenomen activiteit,
de technologische en numerieke
evolutie en de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met de
post van gedelegeerd bestuurder
van de BFVB hebben wij het nuttig
geacht beroep te doen op een professioneel mandataris om u te
vervangen. Hierbij wensen wij aan
Peter Verreyken een vruchtbare
loopbaan in onze vereniging.
Ik geef u hierna graag de pen door
en houd eraan u heel bijzonder te
bedanken voor onze nauwe samenwerking in de loop van de laatste 3
jaar.
Ignace Bosteels, voorzitter

« Een woord van dank »
Nu ik na ruim 9 jaar de functie
van gedelegeerd bestuurder van
de
Federatie
te
hebben
uitgeoefend, de fakkel mag doorgeven aan Peter Verreyken, past
een woord van dank.
Dank omdat ik die functie heb
mogen uitoefenen voor de Voedselbanken, die ervoor zorgen dat
de minstbedeelden in ons land
een van de meest noodzakelijke
dingen krijgen die een mens
nodig heeft: voedsel.
In een samenleving waarin de
solidariteit al te vaak in de verdrukking komt, is dat hartverwarmend en geeft dat veel voldoening.
Dank ook omdat ik die functie
heb mogen uitoefenen met de
hulp en de steun van een zeer
bekwame en enthousiaste ploeg.
De voorzitters, eerst Jean-M.
Delmelle en dan sinds 2014
Ignace Bosteels, gaven mij veel
hulp en steun. En alle andere
collega’s in de Federatie maakten
van het dagelijks werk een collectieve opdracht, waarbij iedereen
met eigen ervaring en capaciteiten zijn of haar deel bijbracht in
het geheel. Dat alles creëerde een
haast familiale sfeer. Aan allen
mijn hartelijke dank!

en met open armen ontvangen.
Ook daarvoor veel dank.
Ik ben van oordeel dat de inzet
en de goede sfeer in de Voedselbanken in grote mate te maken
heeft met het feit dat wij bijna
allemaal vrijwilligers zijn. Dat is
een rijkdom en geeft een
meerwaarde. Een Voedselbank is
niet in de eerste plaats een gebouw en goederen, maar een
vereniging van mensen die, ongeacht hun herkomst en carrière
en overtuiging, zich onbaatzuchtig inzetten voor het goede
doel, namelijk hulp bieden aan
mensen in nood.
Ik stel met voldoening vast dat
het aantal vrijwilligers in de
Voedselbanken het laatste jaar
behoorlijk is toegenomen en heb
er dan ook alle vertrouwen in
dat in de toekomst nog veel
vrijwilligers de weg naar de
Voedselbanken zullen vinden.
Ik wens mijn opvolger en u allen,
collega’s in de Federatie en in de
Voedselbanken, nog veel inzet
en voldoening toe bij de uitoefening van uw taak.
Zelf blijf ik, in de zijlijn, als
vrijwilliger nog beschikbaar waar
het nodig en nuttig wordt
geacht.
Alfons De Vadder, Gedelegeerd bestuurder

In de loop der jaren heb ik de
verschillende Voedselbanken in
het ganse land herhaaldelijk
mogen bezoeken en heb ik veel
contacten gehad met de voorzitters, gedelegeerde bestuurders en
medewerkers, en ook met de
collega’s van onze Europese Federatie. Ik werd steeds vriendelijk
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27/02/2017—RAAD VAN BESTUUR
De eerste vergadering van de
Raad van bestuur in 2017 werd op
27 februari in Sint-AgathaBerchem gehouden. Een groot
deel van de tijd werd besteed aan
de goedkeuring van de jaarrekeningen 2016.

heronderhandelen. Dit zou moeten
leiden tot een eenvormige dekking
van de risico’s, tot een administratieve vereenvoudiging en tot een
substantiële vermindering van de
kosten.

Het project voor de bouw van nieuwe installaties voor de Voedselbank
Brussel-Brabant en voor de Federatie werd met veel aandacht besproken; er werd een financieringsplan voorgesteld.

De Raad heeft groen licht gegeven
voor de ondertekening van een
contract voor de centrale opslag
van de producten van het FEAD. Er
is hiervoor een forfaitaire financiële tussenkomst van de POD-MI
voorzien.

De Raad heeft ermee ingestemd dat
de Federatie voortaan alle verzekeringspolissen van de verschillende
Voedselbanken zou overnemen en

Om de wettelijke voorschriften
inzake voedselveiligheid en hygiëne te garanderen, heeft de Raad
het voorstel goedgekeurd om re-

gelmatig in de verschillende Voedselbanken interne audits te houden
en om, in samenwerking met het
FAVV, vormingssessies te organiseren.
Alfons De Vadder

09/03/2017—LEZING CULTURELE DAMESVERENIGING, LEUVEN
Op woensdag 9 maart jl. was de
gedelegeerd bestuurder van de
Federatie, Alfons De Vadder, te
gast bij de Culturele Damesclub te Leuven, om er de Voedselbanken voor te stellen. Deze
club werd 65 jaar geleden gesticht door en voor echtgenotes
van de professoren van de KU
Leuven. Een zestigtal leden waren
opgekomen in het vergadercentrum
“La Foresta” in Vaalbeek.
Uitgaande van de vaststelling dat
de Voedselbanken wel bekend zijn

Cul turele Damesvereniging Leuven
9 maart
2017 Damesvereniging Leuven
Cul turele
9 maart 2017
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(zij komen wel eens ter sprake in
de media), maar niet voldoende
gekend zijn, werd uitvoerig uitgelegd wat de Voedselbanken zijn,
hoe ze zijn ontstaan, hoe ze werken, waar het ingezameld voedsel
vandaan komt, hoe het verdeeld
wordt en wie er aanspraak kan op
maken. Daarna werd ingegaan op
enkele vragen zoals “Zijn de Voedselbanken nog wel van deze tijd?”,
“Hoe staat het met de voedselveiligheid?”, Wat is de impact van de
vluchtelingenstroom?”, enz.

Afgesloten werd aan tafel, met
koffie en cake, waarbij - volgens de
organisatrices nadien lieten weten
- alleen maar lovende reacties werden gegeven en dank werd uitgesproken voor het uitstekende werk
dat door de vele vrijwilligers van
de Voedselbanken wordt verricht.
Alfons De Vadder
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23/03/2017—KBCD GROTE PRIJS - MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Het Koninklijk Belgisch Comité van
de Distributie heeft de Grote Prijs
2017 voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
(categorie
ethiek) aan de Belgische Federatie
van Voedselbanken toegekend voor
haar unieke samenwerking met de
grootdistributie.

Deze prijs werd op officiële wijze overhandigd aan Ignace Bosteels en Alfons
De Vadder, respectievelijk voorzitter en
gedelegeerd bestuurder van onze Federatie, ter gelegenheid van een receptie
in de Waerboom Salons te GrootBijgaarden, op donderdag 23 maart
2017, in aanwezigheid van talrijke vertegenwoordigers van industriële- en
commerciële bedrijven.
Alfons De Vadder

BALANS OP 31 DECEMBER 2016 EN REKENING VERLIEZEN/
WINSTEN
Het dienstjaar wordt afgesloten met
een boekhoudkundig verlies van
41.668 euro, na terugname van
200.000 euro van de provisie uit het
fonds voor investeringen in onroerende goederen. Dit fonds bedraagt
zodoende nog 3.100.000 euro op het
einde van het jaar, tegen 3.300.000
euro eind 2015.
In de lopende exploitatie bedragen de
inkomsten 2.123.000 euro tegen
2.029.000 euro in 2015.
Dankzij de vrijgevigheid van vele medeburgers, verenigingen en bedrijven
werden er door de Federatie voor
1.900.000 euro giften en legaten ontvangen, hetzij ongeveer 3% meer dan
in 2015.
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De uitgaven bedragen 2.365.560
euro waarvan 800.000 euro aan de 9
Voedselbanken werd toegekend om
hun kosten voor werking, transport,
huur en uitrusting te dekken.
De algemene onkosten van de Federatie (vooral voor huur, transport en
opslag van levensmiddelen, voor
informatica, communicatie en fondsenwerving – voor elk van deze posten zijn de kosten gestegen) bedragen 1.500.000 euro tegen
1.300.000 euro vorig jaar.
De activa van de balans bedragen
8.505.896 euro. Ze bevatten de onroerende goederen (gebouwen) van
de Federatie, gelegen in Sint-Agatha
Berchem, Meux, Marcinelle en

Doornik, voor een totaal van
4.600.000 euro en de beleggingen
die overeenstemmen met de bedragen van de voorbestemde fondsen. Ze bevatten eveneens de
bankrekeningen (investering-, spaar
- en zichtrekening).
De passiva van de balans zien er als
volgt uit: het duurzaam patrimonium bedraagt 300.000 euro, het
fonds voor investeringen 3.100.000
euro, het fonds voor het verzekeren
van de continuïteit 1.500.000 euro.
De schulden op zeer korte termijn
bedragen 200.000 euro en de schulden op lange termijn (hypothecair
krediet) 2.900.000 euro.
Freddy Bevernage
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11/04/2017—JONGEREN MAKEN KENNIS MET DE
VOEDSELBANKEN
Op dinsdag 11 april jl., tijdens de
tweede week van de paasvakantie,
kwamen een vijftal jongeren een
dag op bezoek bij de Federatie en
de Voedselbank Brussel-Brabant,
om nader kennis te maken met de
Voedselbanken en zich een paar
uur in te zetten als vrijwilliger.
Het dagprogramma bestond dan ook
uit twee delen. In de voormiddag

kregen ze uitleg over het doel en de
activiteiten van de Voedselbanken in
het algemeen en de Voedselbank
Brussel-Brabant in het bijzonder,
gevolgd door een rondleiding en een
observatie van de ophaling door caritatieve verenigingen van goederen die
nog dezelfde dag moesten uitgedeeld
worden. In de namiddag werden ze
aan het werk gezet voor het sorteren

van goederen.
Voor de jongeren was het een leerrijke ervaring en voor de Federatie
en de Voedselbank Brussel-Brabant
was het een aansporing om in de
toekomst meer zulke kennismakingsdagen te organiseren.
Alfons De Vadder

F E A D (Europees Fonds voor Hulp aan de Meest Behoeftigen)
De leveringen van de FEAD producten van de campagne 2016
zijn nog volop bezig. De laatste
leveringen zijn voorzien voor
eind juli 2017.
De voorbereidingen van de campagne 2017 zijn ondertussen gestart. De offerte aanvragen voor
een 20-tal producten zijn midden
maart uitgeschreven door de Programmatorische Overheidsdienst –
Maatschappelijke Integratie (PODMI). De toewijzing van de
aanbestedingen is voorzien op 9
mei 2017. In de loop van de maand
mei zullen de hoeveelheden aan
Blz 4

producten besteld door de OCMW’s
en liefdadigheidstellingen eveneens
bekend zijn. De eerste leveringen zijn
voorzien september 2017.
De opslag en verdeling van de FEADproducten van de campagne 2017 zal
enigszins anders verlopen dan de
voorbije jaren. De producten zullen
door de producenten centraal worden aangeleverd en vanuit de centrale opslagplaats worden verdeeld
naar de Voedselbanken en de
OCMW’s met grotere afnames (d.i.
meer dan 3 pallets gemiddeld per
levering). De OCMW’s met kleinere
afnames evenals de liefdadigheidsve-

renigingen zullen bevoorraad worden via de Voedselbanken.
Jef Mottar

VOOR MEER
INFORMATIE
WWW.FOODBANKS.BE
Op de welkom pagina,
klik op zoom op
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CIJFERS OVER DE 9 VOEDSELBANKEN - 2016
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281 onbezoldigde vrijwilligers
15.094 ton ingezamelde levensmiddelen, ter waarde van 45.282.000 euro
626 erkende caritatieve verenigingen
143.287 geholpen minderbedeelden
15.094.000 uitgedeelde maaltijden
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RESULTATEN « ACTIE CENTJES » 12/12/2016 - 13/01/2017
Sinds 2011 organiseert BNP Paribas Fortis Foundation elk jaar een inzamelactie
voor muntstukken in de kantoren van BNP Paribas Fortis en Fintro en een
aantal lagere en middelbare scholen.
De zesde actie liep van 12 december 2016 tot 13 januari 2017. Deze Centjes-actie
zorgt ervoor dat ongeveer 25.000 warme maaltijden kunnen worden aangeboden via de Voedselbanken aan mensen die het moeilijk hebben.
De aandacht voor de actie op sociale media heeft ook vruchten afgeworpen.
BNP Paribas Fortis Foundation verbond zich ertoe 3 euro, het equivalent van
één warme maaltijd, te schenken telkens wanneer de actie op Facebook en
Twitter werd gedeeld, tot het maximale bedrag van 15.000 euro. Internetgebruikers deelden de boodschap van de bank in totaal maar liefst 7.089 keer.
Tijdens de zes edities van de Centjes-actie werden zo’n 18 miljoen centjes
ingezameld, goed voor ruim 642.195 euro voor de Voedselbanken of 214.065
maaltijden aan mensen die het moeilijk hebben. Dat alles is te danken aan de
vrijgevigheid van klanten, voorbijgangers, scholieren en hun families en ook de
medewerkers van de bank, die diverse initiatieven namen ten voordele van de
Centjes-actie.

Jacqueline Vanhussel

18/03/2017—SCOUTOPIA - Liège
De Voedselbanken hebben deelgenomen aan het evenement
« Scoutopia » dat door de Federatie van Scouts werd georganiseerd. Deze belangrijke samenkomst van scouts vond plaats op
zaterdag 18 maart ll in het
Congrespaleis van Luik.
Meer dan 600 animatoren namen
eraan deel. In het kader van de reünie
kregen ze de gelegenheid aan verschillende ateliers deel te nemen om
er te debatteren over thema’s,
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waaronder honger in de wereld en
de objectieven van duurzame ontwikkeling.
De animatoren hebben verschillende stands kunnen bezoeken,
ondermeer onze stand die door de
« Banque Alimentaire de Liège »
bemand werd. Dit gaf ons tevens
de gelegenheid om de eerstvolgende
voedselinzameling
« Delhaize » voor te stellen.
Naast onze aanwezigheid in de
stand, heeft Viviane Bessems van

de BAL een conferentie gegeven
over de werking van de Voedselbanken en over de situatie en de behoeften in de provincie Luik. Dit
alles voor een volle zaal; er waren
meer dan 150 animatoren
aanwezig !
Dankzij Scoutopia hebben de scouts
kunnen ontdekken hoe ze hun bekommernis om de wereld te verbeteren op concrete wijze kunnen
helpen waarmaken.
Jean Noblesse
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23/04/2017— LIONS « OLD TIMER »

In het kader van de feestelijkheden rond het
eeuwfeest van de Lions Clubs heeft het District
112 C een rally voor Old Timers en Special Cars
georganiseerd. Het doel van deze rally is de
Lions Club bekend te maken bij het groot publiek en tevens de door de Clubs gesponsorde
sociale doelen in de kijker te zetten.

Bij deze gelegenheid waren de Voedselbank Brussel-Brabant en de Federatie
aanwezig met een stand!
Jacqueline Vanhussel

Kellogg’s België deed een gift aan de Voedselbank Oost-Vlaanderen om een transpallet te kopen. « Naast voedselschenkingen is
het ook onze rol van het werk gemakkelijker te
maken. Niet? » zei Sophie Ponet bij Kellogg’’s.
Jacqueline Vanhussel

01/09—26/11/2017—EXPO
In KADOC (documentatie- en onderzoekscentrum van de KU Leuven) bereiden ze momenteel een tentoonstelling voor over armoede in België in verleden en heden. De tentoonstelling zal plaatsvinden in het Gentse Caermersklooster van 1 september tot 26 november
2017. Ze is het resultaat van een intense samenwerking met mensen in armoede. Bij deze
gelegenheid zullen de Voedselbanken belicht worden. Meer info volgt nog!
Jacqueline Vanhussel
Blz 7

Wij bedanken HOLBRECHT HEDWIG
bvba om de Voedselbanken in het daglicht te stellen door ons logo op hun nieuwe camion te zetten.
Jacqueline Vanhussel
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VOEDSELINZAMELING COLRUYT— 05—18 APRIL 2017 (verlenging
t/m 25/04/2017) « GETUIGENISSEN VAN VRIJWILLIGERS »
Het was voor mij de eerste keer dat ik aan zo’n bonnen-actie
deelnam!
In de deelnemende supermarkt werden wij heel vriendelijk ontvangen en praktisch geïnformeerd waar we ons konden opstellen. En dan begon het eigenlijke uitdeelwerk wat voor mij een
unieke ervaring was: de verschillende reacties van de mensen meestal positief en zelfs ondersteunend - en het gevoel dat je
zelf bijdraagt aan een bijzonder sociaal doel.
Vriendelijke groeten en proficiat voor jullie initiatief!
Betty

Ik werd heel vriendelijk onthaald door het personeel en mocht
in goede condities de bonnen uitdelen en de giften aanmoedigen.
De goede contacten met de klanten was voor mij een zeer
geslaagde « vrijwilligers » ervaring . Aarzel zeker niet mij volgend jaar opnieuw bij de voedselinzameling van ColruytWoluwe te betrekken!
En ik hoop dat het resultaat van deze voedselinzameling zeer
bevredigend zal zijn voor de Voedselbanken.
Vriendelijke groeten.

VOORLOPIG RESULTAAT

226.638 euro
(2016: 222.328 euro).
Het wordt dus nog meer!

PROFICIAT!

Jérôme

De voedselinzameling DELHAIZE zal
plaatsvinden van 12 tot 18 OKTOBER
2017.
Alvast met dank aan Delhaize voor dit initiatief
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DE VOEDSELBANKEN IN DE MEDIA
2017 RETOMBEES PRESSE/PERSUITTREKSELS
MEDIA

DATE/

TITRE/TITEL

La Libre Belgique

DATUM
16/01/2017

Ces Bruxellois qui luttent contre le gaspillage alimentaire

Metro

17/01/2017

Six Belges sur 100 en grande pauvreté

Agro Campus

17/01/2017

Rekenkamer : « EU doet te weinig aan voedselverspilling »

Het Nieuwsblad

18/01/2017

Stad verklaart oorlog aan voedselverspilling

Radio Limburg

23/01/2017

Interview i.g. persbericht

A. De Vadder

Radio Brabant wallon

23/01/2017

Interview suite au communiqué presse

A. De Vadder

Antwerpen gazet

23/01/2017

Interview i.g. persbericht

A. De Vadder

Nostalgie

23/01/2017

Interview suite au communiqué presse

A. De Vadder

FBBA

23/01/2017

L’aide alimentaire plus que jamais nécessaire

BFVB

23/01/2017

Voedselhulp meer dan ooit een noodzaak

Belga

23/01/2017

Les banques alimentaires de plus en plus sollicitées

7sur7

23/01/2017

Les banques alimentaires de plus en plus sollicitées

Het Nieuwsblad

24/01/2017

Steeds meer mensen kloppen aan bij voedselbanken

Belga

24/01/2017

Steeds meer behoeftigen kloppen aan bij voedselbank

De Morgen

24/01/2017

Meer mensen doen beroep op voedselbank

Metro

24/01/2017

Les banques alimentaires ont trop de succès

RTBF/émission « on n’est
pas des pigeons »

25/01/2017

Banques alimentaires en 2016 : un bilan loin d’être au beau fixe

Distributie Vandaag

01-02/2017

J. Vandenschrik
De Voedselbanken: partners in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Distribution Aujourd’hui

01-02/2017

La Libre Belgique

01/02/2017

Les Banques Alimentaires: des partenaires en matière de responsabilité sociale
des entreprises.
Quatre bébés bruxellois sur dix naissent sans la misère

Knack

08/02/2017

Homans geeft cijfers over armoede toch vrij

Kerk & leven

08/02/2017

Reclame insert: giften Voeodselbanken

De Standaard

26/02/2017

Unia is een centrum van polarisering

VRT Nieuws radio / Radio 2

26/02/2017

143.287 mensen naar Voedselbanken: “Het gaat niet de goeie kant op”

Q-Muziek + Joe

26/02/2017

143.287 mensen naar Voedselbanken: “Het gaat niet de goeie kant op”

VTM-VT Nieuws

26/02/2017

A. De Vadder
143.287 mensen naar Voedselbanken: “Het gaat niet de goeie kant op”

VRT-TV Nieuws

26/02/2017

A. De Vadder
143.287 mensen naar Voedselbanken: “Het gaat niet de goeie kant op”

Het Nieuwsblad op zondag

26/02/2017

A. De Vadder
143.287 mensen naar Voedselbanken: “Het gaat niet de goeie kant op”

Het Nieusblad

26/02/2017

A. De Vadder
Armoede neemt toe: winkelen in supermarkt te duur voor 143.287 Belgen

Rotary

01/03/2017

Soutien à la Banque Alimentaire

RTBF/émission « on n’est
pas des pigeons «
Tertio

01/03/2017

Comment les grandes surfaces luttent-elles contre les denrées périssables ?

01/03/2017

Sterkste groeier in de bankensector

Colruyt

02/04/2017

Les Banques Alimentaires ont besoin de vous
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Jacqueline Vanhussel

Belgische Federatie van Voedselbanken

Fédération Belge Banques Alimentaires/
Belgische Federatie Voedselbanken
Créer une publicité


Voor de strijd tegen honger en
voedselverspilling in ons land
Glasgowstraat 18
1070 Brussel
Phone: 02 559 11 10
E-mail: info@foodbanks.be

www.banquesaliment.voedselbankenBE

www.foodbanks.be

Word vrijwilliger !
Administratief vrijwilligerswerk: door een persoonlijke knowhow ten dienste te stellen (bv. informatica, logistiek, bevoorrading, secretariaat, chauffeur met rijbewijs type C of B enz.).
Voedselinzameling: door een actieve deelname aan de inzamelingen die door distributieketens jaarlijks georganiseerd worden bij het groot publiek.

Steun onze actie met
uw giften, schenkingen of legaten !
Giften kunnen ofwel op punctuele wijze overgemaakt worden,
ofwel via een permanent order—maandelijks, driemaandelijks—
ten voordele van de Voedselbanken.
IBAN: BE15 0682 1093 6530 — BIC: GKCCBEBB
Fiscaal attest voor alle giften van € 40 en meer gestort in
eenzelfde kalenderjaar.

DOWNLOAD onze folder via
WWW.FOODBANKS.BE
Klik op « De Voedselbanken » daarna op « Pers & Documentatie » en
« Downloaden »

Schenkingen of legaten kunnen geregeld worden met de
hulp en het advies van een notaris.

Contacteer-ons !

