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ALGEMEEN
Stichting Voedselbank Limburg-Noord is gestart als particulier initiatief in 2005 en begon
met het verstrekken van voedselpakketten aan gezinnen uit de omgeving, die een
bijzonder laag besteedbaar inkomen hebben. In 2007 werd een en ander notarieel
vastgelegd in statuten. Stichting Voedselbank Limburg-Noord heeft een ANBI-erkenning
en is geregistreerd onder nummer 817888640. Bij de Kamer van Koophandel staat
Stichting Voedselbank Limburg-Noord ingeschreven onder nummer 12066289.
Iedereen kan een aanvraag doen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen, er
wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd, wél zijn er financiële
voorwaarden. Men gaat uit van het bedrag dat de aanvrager aan het eind van de maand
overhoudt voor het huishouden, na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water, licht en
verzekeringen. Tijdens een intakegesprek en financiële analyse wordt, met inachtneming
van de landelijk voorgeschreven normen bepaald of iemand in aanmerking komt voor een
pakket.
De voedselbank haalt levensmiddelen en aanverwante producten op bij supermarkten,
winkels, bedrijven en particulieren. Het betreft producten die voldoen aan de Warenwet.
Deze moeten volgens de voorgeschreven regels worden opgeslagen en verstrekt. De
aangeleverde producten zitten vaak dicht tegen de houdbaarheidsdatum aan, worden uit
het assortiment genomen of de verpakking moet veranderd worden. Deze producten
worden veelal vernietigd, maar bij de voedselbank kunnen ze goed gebruikt worden. De
voedselbanken kopen in principe geen levensmiddelen. Zowel het bestuur als de
organisatie bestaat louter uit vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers en bestuursleden was
eind 2017 totaal personen.
Het verzamelen van de levensmiddelen, het klaarmaken en de uitgifte van de
voedselpakketten vond tot het najaar van 2009 plaats vanuit een ruimte die gratis
beschikbaar werd gesteld door de Protestante Kerk ‘Het Zonnelied’ in Brukske. Deze
ruimte werd te klein en bood geen mogelijkheden voor koel- en vriescellen. Koel- en
vriescellen zijn nodig om producten naar behoren te kunnen bewaren.
Sinds oktober 2009 huren we ruimten van de NLW (Noord Limburgse Werkvoorziening)
op het industrieterrein Smakterheide. Daar kan de groei worden opgevangen en de
opslag van producten en uitgifte geprofessionaliseerd worden. Ook is er kantoorruimte
beschikbaar. Echter, met deze nieuwe locatie inclusief koel- en vriescellen zijn de
exploitatiekosten aanzienlijk gestegen. Dit betekent extra inspanning voor het bestuur
om het benodigde geld jaarlijks via subsidies en giften in te verzamelen.
Daarom worden nog steeds sponsoracties op touw gezet om voldoende geldmiddelen te
verkrijgen en om reserve op te bouwen voor komende investeringen.
We zijn als voedselbank lid van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken en als zodanig
worden de Algemene Ledenvergaderingen bijgewoond. Tijdens die ALV-bijeenkomsten
worden onder andere het Voedselbank-reglement en het Handboek Voedselveiligheid
vastgesteld, wordt gestemd over belangrijke (beleid)wijzigingen. Op hoofdlijnen worden
er landelijke afspraken gemaakt waarbij er voldoende ruimte blijft voor lokale invulling.
Sinds eind 2013 is er een landelijk Servicebureau dat, op aanvraag, voor steun en
begeleiding kan zorgen. Ook bij de VNV en het servicebureau werkt men uitsluitend met
vrijwilligers.
Voedsel dat we regionaal of landelijk krijgen wordt via de distributiecentra verdeeld over
de aangesloten voedselbanken, voor onze regio is dat het DC in Landgraaf, daar worden
elke woensdag producten opgehaald.

VOORWOORD
2017 was het jaar waarin duidelijk zichtbaar werd dat Nederland langzaam uit de
economische crisis kroop. Ook bij Voedselbank Limburg-Noord was dit goed te merken.
Steeds meer cliënten vonden de weg naar werk of konden zich via andere wegen beter
voorzien van voedsel.
Ondanks de betere economische situatie kregen we er toch elke week weer nieuwe
cliënten bij. Mede doordat de toelatingsnorm per 1 januari 2017 aangepast werd. Per
saldo bleef het aantal cliënten ongeveer gelijk met 2016.
Gelukkig konden wij ook in 2017 rekenen op onze leveranciers die elke week trouw
voedsel aanleverden waardoor onze pakketten steeds goed gevuld waren. De
hoeveelheid aangeboden producten zorgt ervoor dat Voedselbank Limburg-Noord geen
wachtlijst voor cliënten heeft !
Financieel was het geen slecht jaar. Via fondsenwerving hebben wij een goede bus
kunnen kopen waar we een koeling hebben laten inbouwen. Dit met het oog op de
voedselveiligheid.
Sponsoren en donateurs bleven ons trouw en er kwamen er ook enkele bij. Ook zijn er
veel acties gevoerd door scholen en organisaties waardoor er niet alleen voedsel werd
opgehaald maar ook geld. Deze financiële middelen zijn hard nodig om de vaste kosten
te betalen.
Per saldo hebben we in 2017 geld aan de reserves kunnen toevoegen. Deze zijn hard
nodig want al enige tijd zijn wij samen met andere charitatieve organisaties aan het
lobbyen voor andere huisvesting. Onze huidige huisvesting is klein en voldoet niet meer
helemaal aan de huidige eisen. Ook is de huidige koel-en vriescapaciteit op korte termijn
aan vervanging toe. Kortom verhuizen en aanpassen kost veel geld.
En “lest en zeker ook best” zijn onze vrijwilligers.
- De groep intakers die elke week weer mensen ontvangen en een pakket toe- of
af moeten wijzen. Dit is niet altijd de meest leuke taak binnen onze organisatie.
- Onze chauffeurs die elke week door weer en wind voedsel ophalen bij de
leveranciers en de pakketten verspreiden naar de uitgiftepunten.
- De vrijwilligers op de vloer die de pakketten samenstellen en uitgeven op de
uitgiftepunten in Bergen, Gennep, Horst en Venray. Elke week zijn zij weer
present en doen hun werk met enorme positiviteit, enthousiasme en vaak ook
met een pakket humor erbij.
- De huishoudelijk medewerkers en klussers die ervoor zorgen dat het gebouw er
netjes en verzorgd uitziet.
- Dankzij hun was 2017 een mooi jaar waarin vele cliënten geholpen zijn met een
voedselpakket. Samen hebben wij als voedselbank weer een steentje bijgedragen
aan een betere wereld.
Namens het bestuur
Gerda van Stelten , voorzitter.

JAAROVERZICHT VENRAY 2017
De gemeente Venray en de voedselbank hebben eind 2009 een intentieverklaring
getekend waarin zij onder andere verklaren samen te werken in het streven de armoede
te verlichten. De Voedselbank verwijst bij intake en hercontrole naar de mogelijkheden
die de gemeente biedt in het kader van het Armoedebeleid.
De gemeente Venray continueerde hun periodieke subsidie van 7000 euro.
De inzamelingsactie van de DE-waardepunten begin 2017, georganiseerd en uitgevoerd
door Lionsclub Venray Peelparel en voedselbank Limburg-Noord was een groot succes.
De 900 pakken koffie die de actie opleverde waren een welkome aanvulling in de
voedselpakketten.
In maart was de, onverwachte, jaarlijkse controle Voedselveiligheid door de Houwers
Groep in opdracht van Voedselbanken Nederland. Ons werd weer voor één jaar het
‘Certificaat Groen’ toegekend.
Met uitzondering van de zomermaanden konden voedselbankcliënten zich elke maand
aanmelden voor een gratis maaltijd in ‘Het Eetpotje’ in Brukske.
In samenwerking met een
fondsenwervingsbureau uit Venray werd
een bus met laadklep en koeling gekocht,
dat laatste vanwege voorschriften met
betrekking tot voedselveiligheid.
Begin juni werd tijdens een korte
bijeenkomst met vrijwilligers en enkele
genodigden de bus ‘overgedragen’ aan de
chauffeurs.
Met uitzondering van de vakantieperioden hielpen leerlingen van het VMBO Raayland
College, in het kader van hun beroepsstage, wekelijks enkele uren mee met het sorteren
en klaarzetten van producten.
In 2017 deden we weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dit keer werden we
verrast met een bedrag van ruim € 700,--.
De 4 tot 12-jarige kinderen van alle voedselbankbezoekers kregen met hun verjaardag
een cadeaupakket van de landelijke Stichting Jarige Job. Vanaf oktober 2017 wordt de
leeftijdsgrens verruimd en wel voor kinderen van 1 tot 18 jaar.
Regionale Omroep L1 hield in december weer een grote actie voor alle Limburgse
voedselbanken waarbij in Limburg totaal ca. 300.000 producten werden opgehaald.
Voedselbank Limburg-Noord heeft in 10 supermarkten bij Albert Heijn en Jan Linders in
Sevenum, Horst, Venray, Bergen en Gennep, actie gevoerd. Mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers is deze actie weer heel succesvol verlopen.
Vooral in de kersttijd, maar ook door het jaar werden er door particulieren geregeld
verse of houdbare producten gebracht. Zoals al jaren gebruikelijk gaven in deze periode
diverse bedrijven en particulieren hun kerstpakket bij ons af. Ook kregen we vanwege
kerstactiviteiten in enkele scholen gelddonaties.
Het driemaandelijks Platform overleg, een bijeenkomst van 2 of 3 vrijwilligers per locatie
en enkele bestuursleden, werd in 2017 gecontinueerd. Het is vooral bedoeld om de
vragen en opmerkingen uit de dependances rechtstreeks te horen en waar nodig actie te
ondernemen.

Voor de tweede keer op rij werden vrijkaartjes voor de ijsbaan beschikbaar gesteld voor
de kinderen van onze cliënten.
Na de sluiting van de bestuursvergadering begin januari 2018 werd
afscheid genomen van secretaris Marleen Suilen. Na acht jaar kwam een
eind aan haar functie als bestuurslid, als dank voor haar grote inzet
kreeg ze de zilveren speld met het logo van Voedselbanken Nederland
en ’n bos bloemen. Marleen wordt als bestuurslid/secretaris opgevolgd
door Wilma de Rhoter.
Eind december waren in Venray 60 kratten met levensmiddelen nodig voor de cliënten
(125 personen) van de voedselbank.
In 2017 waren in Venray 29 vrijwilligers actief betrokken bij het wekelijks ophalen en de
uitgifte van de voedingsmiddelen op woensdag en donderdag. Dit aantal is inclusief de
dames van de intake en de bestuursleden.
Totaal waren 55 vrijwilligers wekelijks actief voor Voedselbank Limburg-Noord in 2017.

DE AANTALLEN
Uitgiftelocatie

Gemiddeld
aantal
gezinnen per
week

Gemiddeld
aantal
personen per
week

Gemiddeld
aantal
pakketten per
week

Totaal
aantal
pakketten
in 2017

Venray

60

143

67

3505

Bergen

14

23

14

735

Horst aan de Maas

32

77

36

1849

Gennep

28

68

30

1557

Totaal

7646

Dependance Bergen
In 2017 verleende de gemeente Bergen weer een subsidie van 3000 euro.
We zijn in Bergen met 8 vrijwilligers actief die elke donderdag, volgens een bepaald
schema, klaar staan ten behoeve van het uitgiftepunt. Die dag worden er levensmiddelen
opgehaald bij Jan Linders in Bergen en als het nodig is ook bij het centraal magazijn
vanJan Linders in Nieuw Bergen.
Dit doen we met een bus van de Fa. Litjens uit Bergen, die de voedselbank wekelijks
huurt en daar zijn we zeer tevreden
Al vele jaren kunnen de chauffeurs elke week gratis met de bus gebruikmaken van de
veerdienst Vierlingsbeek/Bergen. Dit mooie gebaar is te danken aan Van den Boogaard
Veerdienst BV.
Ook dit jaar hebben we weer houdbare producten ingezameld voor de L1 actie,
daarvoor hebben we geholpen bij de Jumbo en Jan Linders met het aannemen van
producten die door de klanten werden gedoneerd.
Eind december waren in Bergen 14 kratten met levensmiddelen nodig voor de cliënten
(24 personen) van de voedselbank.

Dependance Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas en de voedselbank hebben bij de start van de
dependance in 2012 een intentieverklaring getekend waarin zij onder andere verklaren
samen te werken in het streven de armoede te verlichten. De Voedselbank verwijst bij
intake en hercontrole naar de mogelijkheden die de gemeente heeft in het kader van het
Armoedebeleid. Indien aan de orde worden ook tussentijds berichten m.b.t. wijzigingen /
aanvullingen van het minimabeleid in de dependance aan de cliënten verstrekt.
Ook in 2017 kon Voedselbank Limburg-Noord rekenen op 5000 euro subsidie van de
gemeente Horst aan de Maas.
Alweer stelde de Plus supermarkt voor onze cliënten boodschappenpakketten beschikbaar.
Voor een deel bijeen gespaard door klanten, voor een deel door de supermarkt
geschonken.
In oktober nam Antoinette Haegens afscheid als coördinator/vrijwilliger, ze was vanaf
2012, de start van het uitgiftepunt in Horst, betrokken bij de voedselbank.
Ook in 2017 konden gezinnen met kinderen weer gebruik maken van de ijsbaan,
beschikbaar gesteld door Stichting IJsbaan Horst.
Dankzij een betrokken team van vrijwilligers verliep ook dit jaar de uitgifte van
voedselpakketten op de donderdagmiddag vrijwel vlekkeloos.
Eind december waren in Horst 35 kratten met levensmiddelen nodig voor de cliënten (70
personen) van de voedselbank.

Dependance Gennep
De gemeente Gennep continueerde in 2017 hun subsidie van 5.025 euro.
Ook dit jaar mochten wij weer gebruik maken van het vervoer en uitgiftepunt bij Intos,
wat ons in staat stelt om iedere week producten op te halen bij de leveranciers, naar
Venray te brengen en met gevulde kratten terug te rijden naar Gennep.
Dit jaar is er weer een actie gehouden door L1 en werd er net als vorig jaar door JongNL
een mooie actie gevoerd met hulp van vrijwilligers van dependance Gennep, zodat in
diverse winkels, Albert Hein en Jan Linders, er geflyerd kon worden en hierdoor
containers vol met lang houdbare producten opgehaald zijn.
Bij het Elzendaal College in Gennep werd in de kersttijd met een klusactie geld
ingezameld voor twee goede doelen, waarvan de voedselbank er een was. Het leverde
een groot geldbedrag op.
Ook BS De Brink in Ottersum hield een kerstactie met als resultaat een mooi geldbedrag
en dozen vol houdbare producten.
Het MFC De Koppel in Middelaar leverde enkele bakken vol houdbare producten
Ook zijn er dit jaar in december weer door Stichting MaGe (Maatschappelijke Hulp
Gennep) eetbonnen beschikbaar gesteld, voor alle cliënten, de eetbon kan men besteden
bij bv. Plaza Gennep.
In december zijn er door diverse anonieme gevers kerstpakketten afgegeven die
verdeeld zijn.
Eind december maakten in de Gemeente Gennep, 28 gezinnen/alleenstaanden (61
personen) gebruik van de Voedselbank.
Daarvoor waren 28 kratten met levensmiddelen nodig.
We zijn blij dat er het afgelopen halfjaar vier vrijwilligers bij zijn gekomen, daardoor zijn
momenteel 11 vrijwilligers actief betrokken bij het ophalen en vervoeren van producten,
het klaarmaken van de ruimte en de uitgifte elke donderdag.

Landelijke en Regionale contacten
In 2017 zijn er 4 Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd door Voedselbank
Nederland, waarbij de Stichting Voedselbank Limburg-Noord iedere vergadering met 2
bestuursleden aanwezig was.
Veel verschillende zaken zijn op deze vergaderingen behandeld.
Ook dit jaar is het reglement van Voedselbank Nederland weer iets aangepast en zoals
ieder jaar zijn de toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket weer
aangepast. Op deze manier wordt er naar gestreefd dat alle voedselbanken op dezelfde
manier werken bij het toelaten van cliënten.
Voor de 2e keer in het bestaan van de Stichting en later de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken is een voedselbank als lid van Voedselbank Nederland geroyeerd, omdat
deze voedselbank zich niet hield aan het gestelde in het reglement van Voedselbank
Nederland. Dit is gebeurd via een zorgvuldige procedure van hoor en wederhoor. Hieruit
blikt dat het lidmaatschap van Voedselbank Nederland geen vrijblijvende zaak is.
Verder is er dit jaar veel gesproken over het voedselaanbod en de verdeling van het
voedsel over de voedselbanken in Nederland. Er is besloten dat er in 2018 meer
regionale distributiecentra bij zullen komen.
Verder is er een werkgroep 'Voedselverdeling' opgericht, die zal onderzoeken hoe de
verkregen voedselproducten beter over alle voedselbanken verdeeld kunnen en moeten
worden.
Er is een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen Voedselbank Nederland en de
regionale distributiecentra opgesteld. Als gevolg hiervan moeten de voedselbanken ook
een nieuwe overeenkomst met hun distributiecentrum opstellen.
Voedselveiligheid blijft een aandachtspunt. Inmiddels hebben bijna alle voedselbanken
het groene certificaat, maar moeten zich ook inspannen om het groene certificaat te
blijven behouden. Het hebben van een groencertificaat is een voorwaarde om lid te
mogen blijven van Voedselbank Nederland.
VBN waar de voedselbank Limburg-Noord deel vanuit maakt, blijft er naar streven om
armoede te bestrijden door de cliënten van voldoende voedsel te voorzien, waardoor ook
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast met als motto “Oog
voor voedsel, hart voor mensen”.

EXPLOITATIEREKENING 2017
INKOMSTEN

UITGAVEN

Subsidies gemeenten

€

20.025

Transportkosten

€

7.887

Giften en acties

€

9.969

Huisvesting

€

18.944

Donateurs

€

2.728

Kleine aanschaffingen

€

269

Rente

€

19

Investeringen

€

48.356

Fondsen

€

56.500

Verzekeringen

€

760

Diversen

€

3.121

Kantoor/administratie

€

1.555

Telefoon/Internet

€

517

Vrijwilligers

€

1.267

Representatie

€

364

Reiskosten

€

1.334

Diversen en bankkosten

€

4.017

Voedselveiligheid

€

1.367

Overschot

€

5.725

€

92.362

_______
Totaal

€ 92.362

Toelichting
Subsidies:
Giften en acties:
Donateurs:
Fondsen:
Transportkosten:
Huisvesting:
Investeringen:
Vrijwilligers:
Reiskosten:
Voedselveiligheid:

Diversen:

Het betreft hier subsidiebedragen van de gemeenten Venray, Horst aan
de Maas, Gennep en Bergen.
Dit zijn incidentele giften van particulieren en organisaties. Ook diverse
sponsoracties van scholen en instellingen worden hier geboekt.
Donateurs steunen de voedselbank op regelmatige basis.
Het betreft hier bedragen die zijn ontvangen van verschillende fondsen
ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe transportbus.
Brandstof, onderhoud en belasting van de bestelbus, evenals de kosten
van de huur van het noodzakelijke tweede busje
Huur en energiekosten voor de ontvangst-, opslag- en distributieruimte
in Venray.
Het betreft hier de kosten van de nieuwe transport bus.
Kosten van vooral de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Vrijwilligers
ontvangen uitsluitend een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten
Noodzakelijk te maken reiskosten voor ritten van vrijwilligers (inclusief
bestuursleden) buiten Venray worden vergoed.
De kosten hebben betrekking op juiste werking van koelingen en
vriezers, aanschaf en schoonmaken van kratten en koelboxen. Ook de
ongediertebestrijding wordt uit deze post betaald. Dit jaar zijn de
kosten redelijk beperkt gebleven.
Naast de maandelijkse bankkosten (totaal € 194) zijn hier de kosten
opgenomen die we hebben gemaakt voor de ondersteuning bij de
fondsenwerving i.v.m. de aanschaf van de nieuwe bus (€ 3.824,--).

Overschot:
De fondsenwerving heeft, ondanks de gemaakte extra kosten (zie opmerking
bij de toelichting op post diversen), toch nog geleid tot een exploitatie-overschot in dit
boekjaar. Dit bedrag wordt gereserveerd voor mogelijke investeringen in de toekomst,

EXPLOITATIEBEGROTING 2018
INKOMSTEN
Subsidies gemeenten
€ 20.025
Giften en acties
€ 12.500
Donateurs
€ 4.650
Rente
€
100

UITGAVEN
Transportkosten
Huisvesting
Kleine aanschaffingen
Drukwerk
Verzekeringen
Kantoor/administratie
Telefoon/Internet
Vrijwilligers
Onderhoud
Representatie
Reiskosten
Diversen en bankkosten
Voedselveiligheid

_______
€ 37.275

Totaal

€ 6.000
€ 20.000
€
525
€
750
€ 1.000
€ 1.500
€
600
€ 1.500
€ 1.000
€
600
€ 1.500
€
300
€ 2.000
_______
€ 37.275

Toelichting
Subsidies:
Giften en acties:
Transportkosten:
Huisvesting:
Vrijwilligers:

Reiskosten:
Voedselveiligheid:

We worden op jaarbasis gesubsidieerd door de gemeenten Venray,
Horst aan de Maas, Bergen en Gennep.
We hopen ook in 2018 de nodige financiële bijdragen te mogen
ontvangen
Het betreft hier de eigen transportbus en de huur van een
noodzakelijk tweede busje.
Huur en energiekosten voor de ontvangst-, opslag- en
distributieruimte in Venray
Kosten van vooral de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Vrijwilligers
ontvangen uitsluitend een vergoeding van werkelijk gemaakte
kosten. Kilometervergoedingen zijn geraamd onder de post
reiskosten.
Noodzakelijk te maken reiskosten voor ritten van vrijwilligers
(inclusief bestuursleden) buiten Venray worden vergoed.
Dit is prioriteit nummer één. De kosten hebben betrekking op juiste
werking van koelingen en vriezers, aanschaf en schoonmaken van
kratten en koelboxen. Ook de ongediertebestrijding wordt uit deze
post betaald.

Bovenstaande begroting voor 2018 is weliswaar sluitend, maar voor de dekking
zijn we altijd afhankelijk van subsidiegevers, donateurs en opbrengsten van
acties.
BALANS 2017
Saldi
Bank
Spaarrekening

1 Januari 2017
€
€

907,96
21.564,13

31 December 2017
€
€

2.723,86
25.473,71

I.v.m een mogelijke verhuizing van de voedselbank Venray naar een nieuw
multifunctioneel gebouw waarin de charitatieve instellingen voor de gemeente
Venray gehuisvest gaan worden dienen spaartegoeden als reserveringen te
worden beschouwen. Mede met het oog op een volledige nieuwe koelcel en
diepvriescel die dan aangeschaft dienen te worden.

Bestuursleden Stichting Voedselbank Limburg-Noord
Gerda van Stelten, voorzitter
Cor Sonnemans, penningmeester
Marleen Suilen, secretaris t/m 29-12-2017
Wilma de Rhoter, secretaris vanaf 29-12-2017
Lisette Poldervaart, voedselveiligheid/voedselwerving
Joep Poels, notulist en projecten

Vaste leveranciers in 2017
Jan Linders: Bergen, Gennep, Grubbenvorst, Horst, Servenum, Tienray, Venray
en het distributiecentrum in Nieuw Bergen
Plus Judith en Guido Van Dijck, Venray
Plusmarkt Lucassen, Horst
Bakkerij Ummenthun, America
Bakkerij Van Gassel, Ysselsteyn
Bakkerij Arts, Ottersum
Tankstation Vissers, Leunen
Jumbo Phicoop, Sevenum
Janssen, Oostrum -aardappelenMaatschap In ’t Zandt, Meerlo -groenteZorgboerderij Boer Hans, Venray -groenteBakkerij Maison Lambi, Meerlo – t/m oktober 2017
Supercoop, Gennep – t/m oktober 2017
Spar Willemsen, Milsbeek
Supermarkt Janssen, Molenhoek
Daarnaast worden er door diverse particulieren, winkels en kleine bedrijven seizoenproducten geleverd.
Sponsoren 2017
Gemeente Venray
Gemeente Bergen
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Gennep
Vereniging Nederlandse Voedselbanken

Wij zijn heel blij met vaste maar ook incidentele, soms anonieme, donaties van
particulieren en organisaties.
Van de mensen die zelf hun vaste donateur bedrag en een jaarlijkse- of incidentele
bijdrage per bank overmaken kennen we alleen de naam, daarom zijn we niet instaat
deze mensen persoonlijk te bedanken.
website:
mail:

www.voedselbanklimburg-noord.nl
voedselbanklimburgnoord@gmail.com

KVK 12066289
ANBI 8178.88.640
IBAN
NL09RABO0116520949

