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  INLEIDING 
 

 

  Sinds 2013 is het aantal door de Voedselbanken in België geholpen    

  minderbedeelden uitzonderlijk sterk gestegen, van 122.135 personen in  
  2013 tot 138.557 in 2015. Dit betekent een toename van zowat 12% in  

  twee jaar tijd. Dit is een evolutie zonder weerga in de geschiedenis van 30 

  jaar Voedselbanken in België. 
 

  Wij voorzien niet dat die tendens zal afzwakken. Bij de gevolgen van de  

  economische crisis die maar geen einde kent komt thans ook de crisis van 
  de vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika. En het is mede aan de 

  Voedselbanken om daar het hoofd aan te bieden. 

 
  Zoals in 2014 bedraagt de totale hoeveelheid ingezameld voedsel ongeveer 

  13.000 ton. De vertragingen bij de levering van producten van de Europese 

  Unie en van de inzamelingen verklaren deze stagnatie, maar de sterke  
  toename van de giften van de industrie en de distributie boden de     

  Voedselbanken de mogelijkheid om die opgelopen vertragingen te    

  compenseren. 
 

  Gezien  de enorme uitdagingen en met de zorg om de kwaliteit van de   

  geleverde diensten te verhogen werd einde 2014  een          
  professionaliseringstraject  van de Voedselbanken opgestart, dat in de loop  

  van 2015 werd verder gezet. Onze bekommernis is daarbij de kwaliteit van 

  de geboden hulp te verbeteren en bij te dragen tot de  sociale integratie van 
  de minstbedeelden, zonder daarbij de strijd tegen de voedselverspilling uit 

  het oog te verliezen. 

 
  Wij zijn er ons van bewust dat wij niet alleen staan in de strijd tegen de  

  armoede en willen dan ook van harte onze talrijke partners bedanken   

  (ondernemingen, politieke overheden en verenigingen) en alle personen,  
  donateurs en vrijwilligers, die de Voedselbanken steunen in de strijd tegen 

  honger en sociale uitsluiting. 
 

 

 

 

     Alfons De Vadder                                                             Ignace Bosteels 

     Gedelegeerd bestuurder                                                    Voorzitter 
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  De activiteiten van de Voedselbanken 
 

 

Het jaar 2015 in enkele cijfers 

 

 

  - Aantal aangesloten Voedselbanken  9 

  - Medewerkers           230 vrijwilligers + 15 sociale contractuelen 

  - Erkende caritatieve verenigingen  629   

  - Geholpen minderbedeelden     138.557 

  - Ingezameld voedsel        12.976.000 kg 

  - Werkingskosten         0,14 euro/kg 

 

  I Bevoorrading. 

 

  Algemene tendensen. 

 

  In 2015 heeft de Belgische Federatie van Voedselbanken  ( BFVB ), samen met haar 

  9 Voedselbanken ( zie lijst in bijlage I ), bijna 13.000 ton voedsel en producten van 

  eerste behoefte ingezameld. Dit volume stemt overeen met het resultaat behaald in  

  2014. 

  Ingevolge  de vertraging opgelopen bij de leveringen bleef de bevoorrading    

  afkomstig van het Europees Fonds voor Hulp aan Minstbedeelden ( EFHM ) onder  

  het aangekondigde volume. 

  Gelukkig werd dit tekort gecompenseerd door de hoeveelheid producten  geschonken 

  door de voedingsindustrie en de voedingsdistributie , die respectievelijk met  39% en 

  22% toegenomen is. 

  Het volume opgehaald in de groenten- en fruitveilingen was kleiner dan in 2014, het 

  jaar waarin Rusland de boycot van invoer van fruit uit de Europese Unie heeft   

  afgekondigd. 

  Zoals gewoonlijk hebben de voedselinzamelingen en de speciale acties bij het grote 

  publiek en de bijzondere giften van bedrijven ons toegelaten  de waaier van     

  ontvangen producten te verruimen en te diversifiëren. 

  Wat de aard van de ingezamelde producten betreft, moet worden vastgesteld dat het 

  volume van melkproducten, bereide gerechten en dranken  sterk is toegenomen.   

  Anderzijds zijn er minder groenten, fruit, koekjes en olie ingezameld. 

 

  A. Evolutie van de tonnenmaat ingezamelde producten. 

  

  1. Totale tonnenmaat. 
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  2.Tonnenmaat volgens de aard van de producten. 
 

Producten Tonnen Percentage (%) 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Melkproducten A 1.947 3.580 3.912 16,50 27,85 30,15 

Fruit en groenten B 3.658 4.557 3.650 31,00 34,86 28,13 

Koekjes-Granen-Zetmeel C 1.504 1.183 905 12,75 9,05 6,98 

Vlees-Vis D 1.032 586 961 8,75 4,48 7,41 

Bereide gerechten E 914 662 1.019 7,75 5,06 7,85 

Suiker producten-Desserts F 531 475 315 4,50 3,63 2,43 

Dranken-Soda G 944 806 108 8,00 6,17 8,33 

Olie-Vetten H 443 403 243 3,75 3,09 1,87 

Diversen  I 827 820 892 7,00 6,28 6,87 

 

Totaal 

 

 

11.800 

 

13.072 

 

12.976 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

   

   
 

Bron Tonnen Percentage (%) 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Industrie A 2.951 2.788 3.874 25,00 21,30 29,90 

Distributie B 1.846 2.068 2.541 15,65 15,80 19,60 

Europese Unie C 5.933 6.331 5.198 50,30 48,50 40,00 

Veilingen D 319 949 738 2,70 7,30 5,70 

Inzamelingen E 751 935 625 6,35 7,10 4,80 

 

Totaal 

 

 

11.800 

 

13.072 

 

12.976 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

 

  



7 

 

 

Veilingen
7%

Europese Unie
49%

Industrie
21%

Inzamelingen
7%

Distributie
16%

Aantal tonnen volgens bevoorradingsbron

 
 

 

 

  B. Bevoorradingsbronnen. 

 

  1. Voedingsindustrie. 

 

  In tegenstelling tot 2014 waren de giften van producten ons geschonken door de   

  voedingsindustrie  in 2015  merkelijk groter. Als we de giften gedaan aan de    

  Federatie en aan de lokale Voedselbanken samentellen, dan spreken we van bijna  

  3.900 ton tegen 2.800 ton in 2014, hetzij een verhoging van 39%. 

  En deze trend lijkt zich verder te zetten en zelfs nog sterker te worden. 

 

  Deze gunstige evolutie kan wellicht door verschillende factoren verklaard worden,  

  zonder dat wij echter in staat zijn de impact van elke factor te meten. 

  De voornaamste factor is wellicht de grotere sensibilisatie van de bedrijven i.v.m. hun 

  “Corporate Social Responsibility”. Dit dankzij de druk uitgeoefend door de media, de 

  publieke opinie en de politieke wereld  die de voedselverspilling willen bestrijden. 

  Maar misschien is het ook te danken aan minder goede resultaten wat de verkoop  

  betreft, in de context van de angst voor het terrorisme. 

  Is er minder verkoop, dan zijn er meer overschotten en de Voedselbanken profiteren 

  hiervan rechtstreeks. 

  Tenslotte heeft de Federatie in oktober 2015  een e-mail gestuurd naar alle     

  beleidsmakers van de agro-alimentaire sector, wat resulteerde in enkele nieuwe en   

  interessante contacten.  

 

  Zoals in 2014 hebben we kunnen rekenen op de giften van voedseloverschotten van 

  onze trouwe partners, waarbij wij graag Kellogg’s, Unilever , Lutosa Mc Cain, Lotus 

  Bakeries en Alpro vermelden. Dit zijn slechts enkele  voorbeelden uit het bestand van 

  onze milde schenkers. 
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  Wij hebben eveneens kunnen rekenen op de promotiecampagnes ten voordele van de 

  Voedselbanken, zoals de actie “Koffie voor iedereen” van Jacobs Douwe Egberts. 

  En tenslotte komt het vaker dan vroeger voor dat bedrijven de Federatie en de    

  Voedselbanken contacteren i.v.m. hun “ marketing met humanitair karakter”, wat  

  veel betekent voor de ondertekening van nieuwe partnerschapsovereenkomsten. 

 

  2. Voedingsdistributie. 

 

  Ook hier zijn de resultaten van 2015 goed. De distributiesector heeft ons in 2015  

  ongeveer 2.500 ton producten geschonken, tegenover 2.100 ton in 2014, hetzij een  

  toename met 22%.  

 

  De druk om voedselverspilling te vermijden stimuleert de grootdistributie  en de   

  winkelgeranten  om  een duurzame oplossing te vinden voor het regelmatig ophalen 

  in de winkels van de producten waarvan de houdbaarheidsdatum dichtbij is . 

  Maar al te vaak handelen de distributeurs in verspreide orde, zodat elk van hen zijn 

  eigen organisatie creëert. 

  Het is absoluut noodzakelijk dat de praktijken inzake snelle ophaling en verdeling   

  geharmoniseerd worden. 

 

  Een nieuwe rondzendbrief van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid  

  (FAVV) (zie verder) laat de Voedselbanken toe om producten in te vriezen op de  

  uiterste verbruiksdatum ( mits de verplichting deze producten binnen de twee  

  maanden na het invriezen  te verdelen). Dit zou een positief effect moeten hebben. 

 

    3. Europees Fonds voor hulp aan de minstbedeelden (EFHM). 

 

  2015 is het tweede jaar waarin het programma van het Europees Fonds voor Hulp aan  

  Minstbedeelden toegepast werd. Dit programma werd gebudgetteerd voor de periode   

  van 2014 tot 2020  en valt ten laste van het Europees Sociaal Fonds ( ESF),  

  aangevuld met nationale cofinanciering. 

  Het beschikbare budget voor de campagne van 2015 was iets hoger dan dat van 2014, 

  maar ingevolge verplichtende regels van administratieve en budgettaire aard kon  niet  

  alles in 2015 geleverd worden. Zo komt het dat producten van het programma 2014  

  pas begin 2015 geleverd werden en dat het grootste deel van de goederen aangeschaft  

  op het budget 2015  pas in 2016 zullen geleverd worden. Dit verklaart waarom het  

  volume levensmiddelen verdeeld in 2015 kleiner is. 

 
  Waarde 2014 Waarde 2015 Verschil 

Budget voor België 11.871.000 12.093.000 % 

Tonnemaat 
EFHM voor BFVB 6.138 5.933 -18% 

% van totaal BFVB 50,50% 39,52% -22% 

Begunstigden 
Begunst BFVB  95.807  

kg/begunst BFVB  54  
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  De evolutie van de tonnenmaat producten door het EPVM aan de Voedselbanken  

  geleverd, ziet er als volgt uit: 
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  Daar het probleem van de individuele levering aan de  360 deelnemende OCMW’s  

  nog niet is opgelost, hebben bepaalde Voedselbanken aanvaard producten voor 136 

  ervan tijdelijk te stockeren, wat de mogelijkheid bood om de transportkosten die van 

  het budget afgenomen worden te verminderen. 

 

  De Federatie werkt verder nauw samen met de Programmatorische  Overheidsdient 

  voor Maatschappelijke Integratie (POD-Mi) om de werking van het Fonds te    

  optimaliseren ten bate van  zo veel mogelijk minderbedeelden. Nu al moeten acties 

  ondernomen worden om het Fonds na 2020 verder te laten bestaan. 

 

4. Land- en tuinbouwveilingen. 

 

  In 2015 werden 738 ton groenten en fruit opgehaald, tegen 319 ton in 2013 en 949  

  ton in 2014. 

 

  In 2014 had Rusland een boycot voor de invoer van fruit uit de Europese Unie  

  afgekondigd, wat in 2014 geleid heeft tot een uitzonderlijk groot volume fruit dat ter  

  beschikking van de Voedselbanken gesteld werd. 

  In 2015 hebben de fruittelers zich klaarblijkelijk aan deze situatie aangepast en  

  hebben ze nieuwe afzetmarkten gevonden, wat het kleiner opgehaald volume kan  

  verklaren. 

  In 2015 hebben slechts 4 van de 9 Voedselbanken rechtstreeks fruit afgehaald in de  

  veilingen van St-Katelijne-Waver en Roeselare, tegen 5 in 2014.  

  Omdat het hier  om bederfelijke producten gaat, halen een aantal aangesloten    

  verenigingen rechtstreeks groenten en fruit op in de veilingen. 

 

  5. Inzamelingen. 

 

  5.1. Inzameling Delhaize. 
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  De 25
ste

 inzameling Delhaize ten voordele van de Voedselbanken werd van 15 tot 21 

  oktober 2015 georganiseerd. Dit jaar werden hierbij vier waardebons gebruikt: een  

  bon van 1,50 euro voor een ontbijt, een bon van 3 euro voor een lunch, een bon van  

  6 euro voor een diner en een bon van 9 euro voor drie maaltijden. 

 

  Het globaal resultaat van de actie was uitstekend: er werd een bedrag van 779.291  

  euro ingezameld. Dit bedrag is 45% groter dan het resultaat van 2014 (jaar waarin  

  er vooral op donderdag en vrijdag stakingen in de supermarkten geweest zijn), en  

  zelfs 15% meer dan in 2013. 

  De Voedselbanken hebben voor dit bedrag producten kunnen kiezen die  

  beantwoorden aan de behoeften van de minderbedeelden ( melk, soepen, groenten –  

  vis – en vleesconserven enz.), alles samen 688 ton levensmiddelen of  266.470  

  maaltijden van 3 euro. 

  Dit mooi resultaat is ook te danken aan een ruimere deelneming van vrijwillige  

  inzamelaars(ters)  (van bedrijven, studenten, service clubs …) en aan de impact de  

  nieuwe bon van 9 euro. 

  Zoals bij de vorige edities was het resultaat van de winkels waar inzamelaars(ters)  

  aanwezig waren, merkelijk beter dan in de andere winkels. 
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  5.2. Inzameling Colruyt. 

 

  Van 25 maart tot 21 april 2015 heeft Colruyt, voor de 11
de

 keer, een inzameling ten 

  voordele van de Voedselbanken georganiseerd volgens de formule met waardebons 

  die reeds in de vorige jaren succes kende. 

  Er werden twee waardebons aan de klanten overhandigd: een bon voor vier liter melk  

  (waarde 2,20 euro ) en een bon voor een mandje met verschillende producten,    

  waaronder rijst, confituur, appelmousseline… (waarde 6 euro). 
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  In sommige winkels werd gedurende een beperkte tijd een permanentie verzekerd  

  door vrijwillige inzamelaars(ters). 

  De inzameling bracht meer dan 265 ton voedingsmiddelen op ter waarde van    

  242.000 euro. 
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Opmerking: In 2009 werden er door Colruyt twee inzamelingen georganiseerd. 

 

  5.3. Inzameling Carrefour. 

  

  Tijdens het weekend van 11 op 12 december 2015 heeft Carrefour, voor de vierde  

  maal, een inzameling in haar 44 hypermarkten georganiseerd. Het was ditmaal terug 

  een inzameling van producten en niet van geld via waardebons. 

  In 2014 hadden de 44 hypermarkten een sterke band gesmeed met de lokale    

  caritatieve verenigingen via de actie “ Solidariteitsklik”. Aan deze lokale      

  verenigingen was nu gevraagd aan welke drie niet bederfelijke producten zij de   

  grootste behoefte hadden. 

  Vrijwilligers van de betrokken verenigingen fungeerden als inzamelaars(ters) om de 

  klanten te sensibiliseren voor de actie, om informatie te geven over hun vereniging en 

  om de giften in ontvangst te nemen. 

  Er werd 50 ton voedsel ingezameld, wat overeenstemt met 18.500 maaltijden. 

 

  6.Speciale acties. 

 

6.1. DOUWE EGBERTS COFFEE BLENDERS 1753 

 

  In het kader van het partnership met de Voedselbanken heeft Jacobs Douwe Egberts, 

  voor de 18
de

 keer, de actie  “Koffie voor iedereen “ georganiseerd en dit van 1   

  november tot 31 december 2015. 
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  Met deze actie wil het bedrijf een moment van warmte bezorgen, een gebaar van  

  onschatbare waarde voor de minderbedeelden. 

  Voor elk aangekocht pakje koffie Douwe Egberts schonk het bedrijf  2 tassen koffie 

  aan de minderbedeelden en  daarbovenop 1 tas koffie voor elke “ share / like “op  

  Facebook. 

  Resultaat van de actie : 10.335.185 tassen koffie  voor de minderbedeelden  en   

  daarbij nog een gift van 6.123 euro van het bedrijf. 

 

  6.2. LIDL. 

 

  Lidl heeft van 23 november 2015 tot 3 januari 2016 de actie  “ Soep van vandaag met 

  groenten van gisteren“ georganiseerd. 

  Om  een halt toe te roepen aan voedselverspilling heeft Lidl smaakvolle soepen   

  bereid met groenten die zouden weggegooid worden. 

  De soepen konden geproefd worden op verschillende kerstmarkten in het land ( en in 

  Vlaanderen ook in het kader van het evenement “ Music for Life”) ( zie hierna) en  

  ook aan de toog van de rondtrekkende “food truck” van Lidl. 

  De totale opbrengst van de actie, 50.000 euro’s werd geschonken aan de      

  Voedselbanken en was bestemd voor de aankoop van voedsel voor de       

  minderbedeelden. 

 

  6.3. BNP PARIBAS FORTIS 

 

  Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft de Stichting BNP Paribas Fortis  van 1  

  december 2014 tot 16 januari 2015  haar solidariteitsactie  “ Rode centjes”     

  georganiseerd. 

  In de agentschappen van de banken BNP Paribas Fortis en Fintro, in de deelnemende  

  scholen en bij het personeel van de banken werden de muntstukjes van 1, 2, en 5 cent  

  ten voordele van de Voedselbanken ingezameld. 

  Deze mooie actie leverde ongeveer 4.000.000 muntstukjes op, ter waarde van  

  107.000 euro hetzij het equivalent van 35.650 maaltijden voor minderbedeelden. 

  Anderzijds heeft de Stichting ook een maaltijd geschonken voor elke deelneming op  

  Facebook, voor elke “retweet”van een specifieke publicatie of “ check in” uitgevoerd  

  door een bezoeker op de plaatsen waarnaar op “ foursquare” door de banken  

  verwezen werd. 

  Het vooropgestelde objectief voor het initiatief werd ruimschoots overschreden en de  

  Voedselbanken hebben het maximum bedrag ontvangen, namelijk 5.000 euro. 

 

  Van 7 december 2015 tot 16 januari 2016 heeft de Stichting deze actie herhaald voor  

  de inzameling van rode en gele muntstukjes. 

 

  6.4. SODEXO 

 

  Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft SODEXO aan de begunstigden van de 

  “Lunch pass” gevraagd om, tussen januari en april 2015, aan de Voedselbanken  
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  maaltijdcheques te schenken. 

  De actie heeft 21.539 euro opgeleverd, wat ons toeliet 7.180 maaltijden aan  

  minderbedeelden te bezorgen. 

 

  6.5. FED+ 

 

  FED+, een administratieve Overheidsdienst, heeft in het kader van de 20 km van  

  Brussel, op zondag 21 mei 2015, een ploeg van ongeveer 4OO lopers samengebracht  

  onder de naam “ be .Team”. Via hun diverse communicatiekanalen wilden zij de  

  Voedselbanken beter bekend maken. 

  Bij die gelegenheid werd voor de Voedselbanken 4.025 euro ingezameld. 

 

  6.6. ALLIANZ 

 

  Van 22 juni tot 15 december 2015 heeft Allianz, in zijn hoofdzetel in Berchem   

  (Antwerpen)  bij zijn 35 bedienden rode muntstukjes ingezameld. 

  Er werd aan de Voedselbanken een bedrag van 556 euro’s overgemaakt. 

 

  6.7. IMPERIAL MEAT PRODUCTS 

 

  Dit bedrijf kwam voor de dag met een goed  idee : naar alle bedrijfsrelaties werden  

  kerstwenskaarten met het logo en de website van de Voedselbanken verstuurd met de  

  vermelding dat het bedrijf voor elke kaart een gift zou doen ten voordele van de  

  Voedselbanken. 

  Deze actie resulteerde in een gift van 1.535 pakketten charcuterie, ter waarde van  

  4.912 euro. 

 

  6.8. MUSIC FOR LIFE  

 

  Het evenement “ Music for Life “,georganiseerd door  radio VRT Een, van 18 tot 24  

  december 2015 in de “ Schorre “ te Boom, had tot doel een ruime waaier van  

  caritatieve verenigingen, waaronder de Voedselbanken,  financieel te steunen. 

  Het resultaat van deze actie zal aan de Koning Boudewijn Stichting overgemaakt  

  worden, die het deel dat aan de Voedselbanken toekomt, zal doorstorten. 

 

  7.  Bijzondere acties. 

 

  7.1. TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ 

 

  In het kader van de partnerovereenkomst met de Voedselbanken heeft de Tiense   

  Suikerraffinaderij 50 ton suiker geschonken voor de minderbedeelden. 

 

  7.2. INTERPARKING-MONDELEZ 

 

  Dankzij Interparking-Mondelez ontvingen de Voedselbanken chocolade ter waarde 
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  van 3.500 euro. 

 

  7.3. TOPPITS 

  Sinds meer dan 10 jaar steunt Toppits de Voedselbanken door schenking van nuttige 

  keukenproducten. In 2015 konden wij zo 660 kg diepvrieszakjes aan       

  minderbedeelden geven. 

 

  7.4. ONTEX 

 

  Zoals vorige jaren heeft Ontex International ook in 2015 een belangrijke hoeveelheid  

  (180 kg) babyluiers geschonken. 

 

  7.5. KELLOGG’s 

 

  De Stichting Kellogg’s heeft ons een bedrag van 11.000 euro geschonken. Met deze 

  som werd voor de “Banque Alimentaire de Charleroi et du Centre “ een heftruck  

  aangekocht. 

 

  7.6. UNILEVER 

 

  Bovenop haar talrijke giften van voedseloverschotten heeft Unilever ons 7.000 euro  

  gegireerd. Hiermee werd voor de Voedselbank Brussel-Brabant ( VVB-BAB) een  

  elektrisch wagentje met platform voor goederenopslag aangekocht. 

 

  II. Verdeling van de levensmiddelen. 

 

  De verdeling van de levensmiddelen die door de Voedselbanken en door de Federatie  

  ingezameld werden, is toevertrouwd aan een netwerk van aangesloten caritatieve  

  verenigingen die met een Voedselbank een overeenkomst voor voedselhulp hebben  

  gesloten. 

  Op 31 december 2015 ziet dit netwerk er als volgt uit: 

 

  1. Op nationaal vlak. 

 

  - Aangesloten caritatieve verenigingen. 

  De verdeling van het ingezamelde voedsel gebeurt door 629 aangesloten caritatieve 

  verenigingen ( 622 in 2014). 

  De meerderheid van hen verdelen ook de producten geleverd via het EFHM,    

  producten die uitsluitend bestemd zijn voor de minstbedeelden. 

 

  -  Geholpen minderbedeelden. 

 

  Op 31 december 2015 bedroeg het door de Voedselbanken  geholpen  aantal  

  minderbedeelden  138.557 tegen 130.030 in 2014, hetzij een stijging met 6.527  

  personen, of  6,50 %. Het aantal minstbedeelden die genieten van het EFHM bedraagt  
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  95.806 personen tegen 79.000 in 2014. 

  Tijdens de laatste jaren evolueerde het aantal geholpen minderbedeelden als volgt: 
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  2. Op het niveau van de Gewesten. 

 

Aantal caritatieve aangesloten verenigingen en geholpen minderbedeelden in 2015 

Gewest Verenigingen Minderbedeelden 

Brussel-Hoofdstedelijk 

Gewest 

85 17.691 

Vlaanderen 276 55.614 

Wallonië 268 65.252 

Totaal 629 138.557 

 

  3. Op het niveau van de Voedselbanken. 

 

Aantal aangesloten caritatieve verenigingen en geholpen minderbedeelden in 2014 

Voedselbank Verenigingen Minderbedeelden 

VBB (Brussel-Brabant) 

- Brussel Hoofdstedelijk Gewest     

- Waals Brabant       

- Vlaams Brabant      

                  120                                          

(85) 

(19) 

(16) 

24.158 

(17.691) 

  (3.103) 

  (3.364) 

BAC (Charleroi) 64 20.182 

BAL (Luik) 82 20.302 

BANL (Namen-Luxemburg) 52 10.728 

BAT (Doornik) 51 10.937 

VBAMT (Antwerpen-Mechelen-

Turnhout) 

62 16.787 

VBL (Limburg) 49 10.640 

VBO (Oost-Vlaanderen) 69 11.548 
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VBW (West-Vlaanderen) 80 13.275 

Totaal   629 138.557 

 

  III. Logistiek. 

 

     1. Infrastructuur van de Voedselbanken. 

 

  - Eind 2015 bedroeg de totale oppervlakte van de opslagplaatsen 11.947m2 ( tegen 

   11.049m2 in 2014). 

   De koelcellen ( met positieve temperaturen) hadden een capaciteit van 695 m3 en  

   de diepvriescellen ( met negatieve temperaturen) 1.212 m3. 

   Kantoren en lokalen voor sociale doeleinden hadden een oppervlakte van 1.606  

   m2. 

  - De “ Banque Alimentaire de Namur-Luxembourg heeft, naast de opslagplaats in  

   Rochefort, een derde bijkomende opslagplaats in gebruik genomen in Ste Ode   

   (Beauplateau), naast de bijkomende opslagplaatsen in Rochefort en Aarlen. 

   De “ Banque Alimentaire du Hainaut occidental et de Mons-Borinage” baat   

   eveneens drie hulpopslagplaatsen uit, namelijk in Doornik, Moeskroen en Bergen. 

  - Omwille van de onregelmatige leveringen van de producten afkomstig van het  

   EFHM  waren verschillende Voedselbanken verplicht tijdelijk bijkomende  

   opslagruimte te huren. 

 

      2. Uitrusting. 

 

  - De Voedselbanken hebben verder geïnvesteerd in het aanschaffen van de nodige  

   uitrusting om een goede werking te kunnen garanderen: materieel voor opslag en  

   behandeling van pallets (heftrucks, stapelrekken enz..)  en kantoorbenodigdheden ( 

   fotokopieerapparaten, computers, kantoormeubelen enz..). 

- De nieuwe software voor het beheer van de goederenstroom, die reeds sinds eind 

2013 door de BAT gebruikt wordt, wordt voor het ogenblik aangepast en zal 

geleidelijk aan in de andere Voedselbanken ingevoerd worden. 

 

3. Medewerkers 

 

  Eind 2015 hadden de Voedselbanken 245 medewerkers ,waarvan 17 in de Federatie  

  en 228 in de lokale Voedselbanken. 

230 van deze medewerkers waren onbezoldigde vrijwilligers en 15 hadden een  

  speciaal sociaal statuut (GECO’s of art. 60). 

 

4. Transport. 

 

  In het totaal beschikken de Voedselbanken over 14 voertuigen om hun transporten te  

  verzekeren. De Voedselbanken van West-Vlaanderen ( VBW) en “du Hainaut  

  Occidental (BAC)  hebben een nieuwe  camion kunnen aanschaffen, terwijl   de  

  “Banque Alimentaire de la province  de  Liège “ een nieuwe bestelwagen kreeg  
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  dankzij externe financiële steun. 

  In de mate dat dit aantal voertuigen onvoldoende  is, wordt beroep gedaan op de  

  diensten van transportbedrijven. Sommige bedrijven bieden trouwens gratis transport. 

 

  IV. Juridisch kader. 

 

1. Schenkingen van voedsel en de BTW. 

 

  In mei 2015 heeft de FOD Financiën de vrijstelling van BTW voor giften van voedsel   

  uitgebreid tot de OCMW’s en de door de OCMW’s  erkende lokale caritatieve  

  verenigingen. 

  Voordien was deze vrijstelling enkel voorzien voor giften aan de Voedselbanken. 

 

2. Voedselveiligheid. 

 

  Met de rondzendbrief van 22 juli 2015 heeft het Federaal Agentschap voor  

  Voedselveiligheid (FAVV) de regelgeving inzake de houdbaarheid van  

  levensmiddelen, de traceerbaarheid , de etikettering en het invriezen van  

  levensmiddelen geschonken aan de Voedselbanken en de caritatieve verenigingen  

  aangepast. Hierbij werd gepreciseerd  dat het invriezen ten laatste moet gebeuren op  

  de uiterste verbruiksdatum, dat de diepgevroren  goederen onmiddellijk na ontdooiing  

  moeten verbruikt worden, dat de diepgevroren levensmiddelen ten laatste twee  

  maanden na het invriezen moeten verdeeld worden en dat de producten minstens 48  

  uur moeten diepgevroren zijn alvorens ze verdeeld worden. 

 

3. Invoerrechten. 

 

  De Algemene administratie van douane en accijnzen heeft op 22 juli 2015 bevestigd  

  dat de Belgische Federatie van Voedselbanken erkend is om vrijstelling te bekomen  

  voor de ingevoerde producten die dienen om hun sociaal objectief te realiseren,  

  namelijk de hulp aan minderbedeelden in ons land. 
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  Het leven in de Federatie 

 
  I. Beheer 

   

1. Algemene vergadering. 

 

 De Algemene vergadering vond plaats te Brussel, op 30 maart 2015. 

 Tijdens deze vergadering werden volgende beslissingen genomen:  

- met betrekking tot de samenstelling van de vereniging 

* werd akte genomen van het overlijden van Jacques den Dulk en werd het ontslag  

 als lid van Jean-Marie de Cartier d’Yves  aanvaard; 

* werden  Luc Goossens (VBL), Claudette Haverbeke ( VBW) en Tony Michiels  

 (VBB/BAB)  tot lid, vertegenwoordiger van hun Voedselbank, benoemd; 

 

- met betrekking tot de samenstelling van de Raad van bestuur: 

   * werd het bestuurdersmandaat van Ignace Bosteels en van Denis Vyncke, voor  

    een duur van vier jaar en dat van Jo Deleers tot 30 juni 2015 hernieuwd; 

   * werden de mandaten van voorzitter van Ignace Bosteels  en die van      

    vicevoorzitter van  Denis Vyncke en Sylvain Holemans bekrachtigd. 

 

2. Raad van bestuur. 

 

 De Raad van bestuur vergaderde viermaal, te weten op 2 maart, 29 juni, 28 september 

 en 7 december 2015. 

  Tijdens de vergadering van 2 maart heeft de Raad akte genomen van het overlijden, 

  op 18 februari 2015 te Brussel,van Jacques den Dulk en werd Sylvain Holemans   

  aangeduid als vicevoorzitter. 

  Anderzijds heeft de Raad een actieplan voor 2015 goedgekeurd. 

 

 Tijdens de vergadering van 29 juni heeft de Raad : 

 het ontslag als bestuurder van Leo Bouving, Edouard de Coune en Jo Deleers 

  aanvaard; 

 het ontslag als vicevoorzitter van Edouard de Coune aanvaard; 

 Michel Duchêne en Piet Verstappen tot bestuurder benoemd om het mandaat van 

respectievelijk Edouard de Coune  en van Leo Bouving te voleindigen. 

 Jacques Vandenschrik aangeduid als vicevoorzitter. 

 

 Tijdens de vergadering van 28 september heeft de Raad  Gaëtane Janssens en Jean- 

 Marie Standaert als lid benoemd.     

 Tijdens de zitting van 7 december heeft de Raad akte genomen van het ontslag van  

 Jean-M. Delmelle als bestuurder van de Belgische en van de Europese Federatie van 
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 Voedselbanken. De Raad heeft beslist de kandidatuur van Jacques Vandenschrik voor 

 te stellen om  het mandaat van Jean-M. Delmelle te voleindigen. 

 Anderzijds heeft de Raad mandaat gegeven om de besprekingen met betrekking tot 

 de aankoop van een gebouw voor de Federatie en voor de Voedselbank Brussel- 

 Brabant -gebouw dat gelegen is in St Agatha-Berchem - verder te zetten. 

 De Raad heeft ook kennis genomen van het verslag van de audit die in de “Banque  

 Alimentaire de la Province de Liège”( BAL ) werd gehouden.. 

  Het bureau van de Raad van bestuur, samengesteld uit de voorzitter, de  

  vicevoorzitters en de gedelegeerd bestuurder, vergaderde  op 24 februari, 22 juni, 21  

  september en 30 november  om de vergaderingen  van de Raad van bestuur voor te  

  bereiden. 

  Op 31 december 2015 was de Raad van bestuur samengesteld zoals vermeld in   

  Bijlage II bij dit verslag. 

 

3. Medewerkers / Medewerksters. 

 

 In 2015  heeft de Federatie vier nieuwe medewerkers / medewerksters verwelkomd, 

 namelijk Caroline Blondeau, Bénédicte Delplanque, Alain Claessens en Françoise  

 Verwee. 

 Anderzijds hebben twee medewerkers de Federatie verlaten, namelijk Jo Deleers en 

 Jean Delfosse. 

 Op 31 december 2015 telde de Federatie 13  permanente medewerkers /      

 medewerksters en vier raadgevers, allen vrijwilligers (zie het organogram in Bijlage 

 III  bij dit verslag). 

 

 II. Dienstverlening aan de Voedselbanken. 

 

1. Op nationaal vlak. 

         

- De Federatie heeft er verder naar gestreefd om de banden met de negen 

Voedselbanken aan wie ze diensten verleent, te versterken. Zij had 

werkvergaderingen met de BANL ,de BAC en de VBL. Zij was ook 

vertegenwoordigd op de Algemene vergadering van de meeste Voedselbanken. 

- Zoals  gebruikelijk werden werkvergaderingen georganiseerd , meer bepaald om 

de voedselinzameling in de  winkels van Delhaize voor te bereiden en om het 

standpunt van de Voedselbanken in verband met een voedselinzameling via 

internet te bepalen. 

- Maar zeer veel aandacht en energie werd vooral besteed aan de voorbereiding – 

met de hulp van Toolbox- van het strategieplan. In dit kader werden zes 

werkgroepen samengesteld ,waaraan vrijwilligers van zowel de Voedselbanken als 

van de Federatie deelnemen. Zij bereiden  concrete voorstellen voor – of hebben 

dit reeds gedaan-  in de domeinen die hen werden toevertrouwd, te weten: 

 

1/ Boekhouding. 
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  Aan de Raad van bestuur werd voorgesteld de procedures voor boekhouding in de  

  negen Voedselbanken te standaardiseren  door het programma “ Winbooks “ toe te  

  passen en dit van 1 januari 2016 af. 

 

  2/ Communicatie 

  Met de hulp van een raadgever ( een buitenstaander)  zal een communicatieplan op  

  punt gesteld worden om het imago van de Voedselbanken te versterken. Momenteel  

  wordt ook , dankzij de financiële steun van de   Stichting BNP Paribas Fortis, aan een  

  nieuwe website gewerkt. 

 

  3/ Beheer van de goederenstroom en van de verenigingen. 

 Een nieuwe beheerssoftware is in gebruik in de BAT. Deze software vergemakkelijkt  

 in ruime mate het beheer, in het bijzonder het beheer van de producten geleverd door  

 de Europese Unie. 

 Deze software zal geleidelijk aan door de andere Voedselbanken in gebruik genomen 

 worden. 

 

 4/ Beheer van de vrijwilligers. 

 Deze werkgroep heeft tot doel het statuut van de vrijwilligers in alle Voedselbanken 

 te harmoniseren en wil het zoeken naar nieuwe vrijwilligers activeren. 

 

 5/ Diversificatie van de bevoorradingsbronnen van levensmiddelen en andere  

 producten. 

 Deze groep heeft drie werkdomeinen voorzien: rechtstreekse afhaling van fruit en  

 groenten bij de veilingen, het ophalen van overschotten in de supermarkten en de  

 verbetering van de logistiek. 

 

6/ Transformatie van levensmiddelen. 

De besprekingen in deze groep slaan vooral op de verwerking van fruit en groenten. 

 

2. Op Europees vlak. 

 

- De Belgische Federatie is  vertegenwoordigd in de Raad van bestuur van de   

 Europese Federatie van Voedselbanken ( EFVB), die 257 Voedselbanken uit 22  

 Europese landen vertegenwoordigt. 

 

- Vertegenwoordigers van de Federatie hebben deelgenomen aan de jaarlijkse   

 bijeenkomst van de EFVB , in Olstyn, Polen, van 11 tot 13 juni 2015. De sociale 

 integratie van de minderbedeelden was het hoofdthema van deze bijeenkomst. 

 

  III. Communicatie. 

 

- De Voedselbanken  kwamen regelmatig in de media, zowel in de dagbladen en  

 tijdschriften, als op de radio , en dit zowel op nationaal als op regionaal vlak.  

 Meermaals hebben nationale en regionale televisiezenders aandacht besteed aan de  
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 activiteiten van de Voedselbanken. 

 Elk nummer van “ Foodbanks News “ van de Federatie  vermeldt in bijlage de  

 persuittreksels. 

- Er werden door de Federatie verschillende perscommuniqué’s verspreid, meer  

 bepaald naar aanleiding van de voedselinzamelingen in de winkelketens Delhaize  

 en Colruyt en van de speciale acties die het grote publiek als doelgroep hebben 

 (Douwe Egberts en BNP Paribas Fortis). 

 

- Sinds begin 2015 publiceert de Federatie, via de sociale media – namelijk de  

 Website www.foodbanks.be en facebook  

 https://www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE - alle acties  die met  

 de partners ten voordele van de minderbedeelden gerealiseerd werden. 

- In 2015 werden vier informatiebulletins “Foodbanks News” gepubliceerd , in  

 januari, april, juli en oktober. 

- In het kader van een nieuw communicatieplan wordt een nieuwe website     

 voorbereid. Hiervoor werd er een sterk dossier over de armoede in België    

 samengesteld. De Stichting BNP Paribas Fortis stelt voor de vernieuwing van de 

 website  € 45.000 ter beschikking. 

- Het “ Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales ( IHECS )” dat aan   

 een groep van 8 studenten  de opdracht had gegeven de  Federatie te helpen bij de  

 modernisatie van  de communicatie, heeft communicatiemateriaal van hoge en  

 professionele kwaliteit gerealiseerd ( drukwerk , video en website ). Het materiaal  

 werd in maart ter beschikking gesteld van de Federatie, die het heeft geïntegreerd  

 in haar communicatieplan. 

- Het spreekt vanzelf dat de voedselinzamelingen en de speciale acties die met onze 

 partners georganiseerd worden ( zie hierna), belangrijk zijn om het imago en de  

 zichtbaarheid van de Voedselbanken te vergroten. 

 

IV. Relaties met de Overheid. 

     

1. Met de Europese overheid. 

 

- De Federatie heeft een brief gestuurd naar de Belgische leden van het Europees 

parlement om hun aandacht te vestigen op het belang van het Europees Fonds voor 

Hulp aan Minstbedeelden ( EFHM). 

  Nadien heeft ze rechtstreekse contacten gehad met bepaalde parlementsleden om  

  hen uit te leggen welke concrete problemen de  toepassing van het Fonds  stelt. 

 

2. Met de Federale overheid. 

 

- Er werd intens contact gehouden  en op regelmatige tijdstippen vergaderd met de 

 dienst POD-Maatschappelijke integratie. Deze dienst regelt de toepassing van het 

 Europees Fonds voor Hulp aan Minstbedeelden ( EFHM)  in België. 

http://www.foodbanks.be/
https://www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE
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- Op 28 april 2015 heeft POD- Maatschappelijke integratie, in de Bozar te Brussel, 

 een colloquium over de toekomst van de voedselhulp in België georganiseerd. Dit 

 gebeurde in samenwerking met de Voedselbanken en de verenigingen die actief  

 zijn op het vlak van voedselhulp aan minderbedeelden. Eminente sprekers  

 ( specialisten) hebben de debatten ingeleid.  Koningin Mathilde heeft haar interesse  

 getoond door de slotsessie bij te wonen. De Belgische Federatie van  

 Voedselbanken bemande er een stand waar de bezoekers over haar activiteiten  

 geïnformeerd werden. 

- Op 4 juni 2015 heeft de Federatie haar standpunt toegelicht, tijdens een hoorzitting  

 georganiseerd door de politieke MR-partij met als thema “voor- en nadelen van de  

 invoering van een burgerdienst met sociaal karakter, ten voordele van de  

 Voedselbanken”. 

 

3. Met de Regionale overheden. 

 

  - In Vlaanderen. 

  De Voedselbanken hebben in de werkgroepen “ Sociaal aan de slag met  

  voedseloverschotten “ en “ Web-applicaties voor voedseloverschotten”  

  deelgenomen aan de werkzaamheden van de vzw Komosie, een organisatie erkend  

  voor sociale economie. 
 

- In Wallonië. 

  De Waalse regering heeft een programma voor de strijd tegen voedselverspilling  

  goedgekeurd. Dit plan, dat 17 maatregelen bevat, werd voorgesteld op de “ Foire  

  agricole de Libramont”. Deze jaarbeurs zal in 2016 “de strijd tegen 

  voedselverspilling” als thema hebben, en de Voedselbanken zullen erop aanwezig  

  zijn. 

 In verschillende steden nemen de Voedselbanken deel aan projecten die door de  

 overheid opgestart werden voor de inzameling in de winkels en de verdeling van  

 onverkochte levensmiddelen. 

 

  V. Financiën. 

 

1. Resultaatrekening. 

 

Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een positief boekhoudresultaat van 211.488 

euro, tegen 229.877 euro vorig jaar. 

De ontvangsten van de lopende activiteiten bedragen 2.020.803 euro, tegen 2.306.760 

euro in 2014. 

Dankzij de vrijgevigheid van vele medeburgers, verenigingen en bedrijven hebben de 

giften aan onze Federatie ons toegelaten onze activiteiten, ten voordele van de 

minderbedeelden, verder te zetten. 

Er werden legaten ontvangen voor een bedrag van 229.970 euro, tegen 324.764 euro 

in 2014. 
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De uitgaven en lasten bedragen 1.894.112 euro, tegen 1.854.744 euro in 2014. Een 

groot deel van dit bedrag werd besteed ten voordele van de 9 Voedselbanken in 

België , om hun kosten voor werking, transport, uitrusting en huur te dekken. Dit 

bedrag is groter dan voorheen ,omwille van de tijdelijke huur van opslagruimte voor 

de producten die ons door de EU geleverd worden. Daarnaast zijn er ook de algemene 

onkosten van de Federatie  ( onderhoud, elektriciteit, portokosten, tefefoon, 

verzekeringen enz..). 

Van het jaarboni van 211.488 euro wordt 200.000 euro getransfereerd naar de 

investeringsfondsen, namelijk voor de aankoop van installaties in St Agatha-Berchem 

voor de Federatie en voor de Voedselbank Brussel-Brabant  ( het compromis voor de 

aankoop werd eind december 2015 ondertekend).  Er worden ook investeringen 

voorzien voor onroerend goed ten voordele van de Voedselbank Antwerpen-

Mechelen-Turnhout. 

Het saldo wordt opnieuw overgedragen. 

 

2. Balans 2015. 

 De activa bedragen 5.723.133 euro. Dit omvat de immobiliën van de Federatie in  

 Meux, Marcinelle en Froyennes, alsook de beleggingen die de tegenwaarde zijn van 

 de toegewezen fondsen. De activa bevatten eveneens de bankrekeningen ( spaar- en 

 zichtrekening) en een portefeuille van  BEVEK’s met beperkt risico. 

 Er werd een voorschot van 300.000 euro gestort voor de aankoop van de nieuwe 

 installaties. 

 De toestand van de passiva ziet er als volgt uit: het blijvend patrimonium bedraagt 

 293.408 euro, de investeringsfondsen 3.300.000 euro, de fondsen bestemd voor  het 

 verzekeren van de continuïteit 1.500.000euro en de overdracht van de vorige jaren  

 bedraagt 570.247 euro. 

 Er zijn voor 40.259 euroschulden op korte termijn. 

 

3. Bijzonder punt. 

 

In 2015 werden er voor  slechts 143.839 euro levensmiddelen aangekocht. Dit 

gebeurde uitsluitend met de giften van donateurs die de wens hadden uitgedrukt dat   

het geschonken bedrag aan de aankoop van eetwaren zou besteed worden. 

Het gaat hier vooral over de inzameling van “rode centjes”, door de Stichting BNP 

Paribas Fortis en de actie ”maaltijdcheques” georganiseerd door SODEXO. 

 

4. Boekhoudkundige regels. 

 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 december 2003, betreffende de “grote 

vzw’s”, zijn de gratis ontvangen goederen – waarvan de waarde nul is- niet in de    

boekhouding opgenomen. 
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  VOORUITZICHTEN 
 

  Onze omgeving  is  vol onrust: de conflicten en de economische crisis doen de groep  

  minderbedeelden die vroeg of laat een beroep  zullen moeten doen op voedselhulp  

  steeds aangroeien. Voor de Voedselbanken is het een hele uitdaging om  een passend 

  gevolg te geven aan de toenemende vraag die op ons afkomt: "voldoende en   

  kwaliteitsvolle voedselhulp bieden en er voor zorgen dat die hulp een springplank  

  kan zijn naar een voor de minderbedeelde zo noodzakelijke re-integratie. 

 

  Daarom moeten de Federatie en de 9 Voedselbanken in België voortgaan met de  

  inspanning om te moderniseren, die einde 2014 werd ingezet en in 2015 werd  

  voortgezet. De weg is  ongetwijfeld lang en de verandering moeilijk, maar ze is  zo  

  noodzakelijk om onze doelstellingen te bereiken. 

 

  Daarom moeten we verder zoeken naar performante en voor alle Voedselbanken  

  gemeenschappelijke beheerstechnieken, zoals in het strategisch plan is bepaald. 

  Bovendien vergen de behandelde volumes goederen een aanpassing van onze  

  logistiek, zowel wat de gebouwen als wat de koelinstallaties en het transport betreft.  

  We zullen verder gaan met de uitbreiding van onze gebouwen en onze  

  opslagcapaciteit voor droge voeding en diepvrieswaren vergroten. Ook het opfrissen  

  van ons imago is een" must", waar we in 2016 moeten mee klaar komen. Binnenkort  

  zal er een nieuwe website zijn en het hele communicatiebeleid zal worden aangepast  

  aan de hedendaagse normen. 

 

  Een aangename en doeltreffende omgeving is absoluut noodzakelijk om onze  

  activiteit harmonieus te ontwikkelen en om nieuwe vrijwilligers te kunnen  

  aantrekken. Want het is maar met de medewerking van alle vrijwilligers dat wij  

  zullen slagen in ons opzet. Alleszins bedankt voor uw inzet. 

 

 

 

       Laten we onze talenten bundelen en samen de uitdaging aangaan. 

 

 

 

 

 

 

 

    Alfons De Vadder            Ignace Bosteels 

    Gedelegeerd bestuurder          Voorzitter. 
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Bijlage I  

 

BELGISCHE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN 
 

BFVB Belgische Federatie van Voedselbanken 

Glasgowstraat, 18 – 1070 Brussel 

Tel: 02/559.11.10 

E-mail: info@foodbanks.be 

www.foodbanks.be 

Voorzitter : Ignace Bosteels 

 

VOEDSELBANKEN 

 
VBAMT Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout 

Hoofdzetel : Lambrechtshoekenlaan, 254 bus 2 – 2170 Merksem 

Tel: 03/645.01.79 

E-mail: antwerpen@foodbanks.be 

Opslagplaats 1 : IJzerenweglei, 19 – 2640 Mortsel 

Opslagplaats 2 : Domein Fort 4, Loods 41, Neerhoevelaan – 2640 Mortsel 

Voorzitter: Piet Verstappen 

VBL Voedselbank Limburg 

Herkenrodebosstraat, 40 bus 7 – 3511 Hasselt 

Tel: 011/87.36.49 

E-mail: limburg@foodbanks.be 

Voorzitter : Roger Van Diest 

VBO Voedselbank Oost-Vlaanderen 

Begoniastraat, 23c – 9810 – Eke-Nazareth 

Tel: 09/238.33.77 

E-mail: oostvlaanderen@foodbanks.be 

Voorzitter : Denis Vyncke 

VBW Voedselbank West-Vlaanderen 

Weidenstraat, 38 – 8520 Kuurne 

Tel: 056/72.88.74 

E-mail: westvlaanderen@foodbanks.be 

Voorzitter : Xavier Gerniers 
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VBB Voedselbank Brussel–Brabant 

Glasgowstraat, 16 – 1070 Brussel 

Tel: 02/559.97.00 

E-mail: brabant@foodbanks.be 

www.foodbank-brabant.be 

Vicevoorzitter : Sylvain Holemans 

BAC Banque Alimentaire du Pays de Charleroi et du Centre 

Rue Petite Chenevière, 72 – 6001 Marcinelle 

Tel : 071/51.02.39 

E-mail : charleroi@foodbanks.be 

www.banquealim-charleroi.be 

Voorzitter : Jean-Claude Breuse 

BAL Banque Alimentaire de la Province de Liège 

Hoofdzetel : avenue de Jupille, 19 local 8b - 4020 Luik 

Tel : 04/337.92.92 

Opslagplaats : rue de la Tonne, 80c – 4430 Ans 

Tel : 04/384.73.54 

E-mail : liege@foodbanks.be 

www.foodbanks-liege.be 

Voorzitter : Michel Duchêne 

BANL Banque Alimentaire de Namur et Luxembourg 

Rue Jancquart, 9B – 2081 Meux 

Tel : 081/56.85.35 

E-mail : namurluxembourg@foodbanks.be 

Logistieke antenne van Rochefort 

Logistieke antenne van Ste Ode – Beauplateau 

Voorzitter : Marc Van Nes 

BAT Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage 

rue du Progrès, 33 – 7503 Froyennes 

Tel : 069/60.94.00 

E-mail : tournai@foodbanks.be 

www.banquealimentairesbat.org 

Logistieke antenne Tournai 

Logistieke antenne Mouscron 

Logistieke antenne Mons 

Voorzitter Jacques Vandenschrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:brabant@foodbanks.be
http://www.foodbank-brabant.be/
mailto:charleroi@foodbanks.be
http://www.banquealim-charleroi.be/
mailto:liege@foodbanks.be
http://www.foodbanks-liege.be/
mailto:tournai@foodbanks.be
http://www.banquealimentairesbat.org/


27 

 

Bijlage II  

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE FEDERATIE 
                     (op datum van 31 december 2015) 

 

Voorzitter Ignace Bosteels  

Vicevoorzitters Sylvain Holemans  

 Jacques Vandenschrik  

 Denis Vyncke  

Gedelegeerd bestuurder  Alfons De Vadder  

Secretaris-generaal Henry Buyens  

Penningmeester Freddy Bevernage  

Leden Jean-Claude Breuse  

 Gaëtan Van de Werve  

 Roger Van Diest  

 Marc Van Nes  

 Henri Verwee  

 Michel Duchêne  

 Piet Verstappen*  

 Jean-Marie Standaert*  

 Gaetane Janssens*  

 

 

 

 

*Mandaat te bevestigen door de Algemene vergadering 
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Bijlage III   

 

ORGANOGRAM VAN DE FEDERATIE 
(op datum van 31 december 2015) 

Voorzitter Ignace Bosteels  

   

Directie Alfons De Vadder   

   

Secretariaat Henry Buyens  

   

Financiën Freddy Bevernage  

 Caroline Blondeau  

   

Communicatie Jacqueline Van Hussel  

   

Bevoorrading 

Coördinatie 

 

Gaëtane Janssens 

Bénédicte Delplanque 

 

   

Inzameling Delhaize Jean Noblesse  

Michel Verkaeren 

Françoise Verwee 

 

Inzameling Colruyt Lea Draelants 

Bénédicte Delplanque 

 

Inzameling Carrefour Gaëtane Janssens  

Statistieken Jean-Marie Belien  

   

Woordvoerders Ignace Bosteels 

Alfons De Vadder 

 

   

Adviseurs   

Immobiliën Benoit Braeckman  

Verzekeringen Alain Claesens  

Notariaat Denis Tuerlinckx  

Vertaling Willy De Mesmaeker  
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 2015 IN BEELD 

 
1. 22/01 – Uiteenzetting tijdens de jaarvergadering van de voormalige kaders  GB-INNO-BM 

2. 11/02 – Banque Alimentaire de la province de Liège – overhandiging van een bestelwagen door André Schroyen, schepen van de stad Liège 

3. 30/03 – Algemene statutaire vergadering van de Federatie 

4. 24-27/03 – EFVB – Training Beheer en Ontwikkeling 

5. 28/04 – Colloquium van POD-Maatschappelijke Integratie « De toekomst van de voedingshulp in België »  

6. 09/05 - Banque Alimentaire du Hainaut occidental et de Mons-Borinage – Conventie van het Belgisch district 112D van Lions Club International 

7. 29/06 – Raad van bestuur en afscheid van drie besturders 

8. 01/07 – Voedselbank West-Vlaanderen – Een nieuwe vrachtwagen 

9. Banque Alimentaire du Hainaut occidental et de Mons-Borinage – Een nieuwe vrachtwagen 

10. 19/09 – De vzw Cleaning Network Belgium helpt de Voedselbank West -Vlaanderen  

11. 20/09 – Feeding the 2000 – « Sterrenbanket » - Kortrijk 
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