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In samenwerking met
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Vlaams Gewest - Stad Antwerpen - Nike ELC - Koning Boudewijnstichting - GZA -
Boma kuisproducten - Cera - Particuliere giften

Sponsors
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1968
Autonoom 

Pluralistisch 

Tele Dienst

Onbezoldigde

vrijwilligers
Kansarmen

Kernwaarden
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Inzet voor kansarmen

+/- 500

gezinnen

Antwerpen 
2000

Minimum 
inkomen 

(+/- leefloon)

Antwerpen1 
2018

Gebied tussen de Leien, 

Gemeente- en Carnotstraat 

en Singel
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Steun op mensenmaat

PERSOONLIJK
GESPREK

van mens tot mens, 

van maand tot maand
Voedselpakket Budgetbeheer
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Voedselbedeling

• Voedselbank EU
• Overschotten nabije winkels
• Aankoop door Tele-dienst bij 

tekort voorraad

• 1 keer per maand
• Voedselpakket op maat
• Dinsdag & vrijdag

op afspraak (sinds Covid)

Uniek in Antwerpen onder de voedselbedeling!
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In beeld
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Budgetbeheer

• 45-tal dossiers 

• 7 begeleiders

• aanvaarding via intake

• bankrekeningen bij Belfius

• zelf de vraag stellen

• inkomen hebben

• geen zelfstandigen

• geen beheer bij andere organisatie

• geen bewindvoering

• beheersbare schulden hebben

inkomen dient naar Tele-Dienst te komen

op persoonlijke spaarrekening
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Cijfers
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• Per maand wordt er beheerd€40.000

• Voedselpakketten per jaar1.800

• Gemiddeld aantal voedselpakket per week35

• Nieuwe intakes per jaar250

• Gesprekken per maand150
• Het aantal gezinnen dat per jaar niet meer terugkomt 

(meerdere redenen)50 %



45 Vrijwilligers

Budgetbeheer

(7)

Marketing & 
Public relations

(2)

Administratie , 
IT, Financiën

(11)

Vervoer 
beschikbare 

voeding

(4)

Sorteren van 
voeding

(6)

Voedselbedeling

(15)
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Nevenactiviteiten

• Ophalen & vervoer van beschikbare voeding

• Sorteren van aangeleverde voeding

• Algemene administratie & IT

• Marketing en public relations

• Maandelijkse bijeenkomst: 
 intern overleg

 boeiende spreker

 bezoek bevriende organisatie,…
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In beeld

14



Het broodnodige

20 000 €

Algemene 

kosten: 

Huur gebouw

onderhoud

Verzekeringen

IT, energie,

…

6 000 €

Subsidie 

Vlaamse 

gemeenschap

17 000 €

Giften

& 

Fundraising

Giften: 

Fiscaal attest vanaf 

40€ !

3 000 €

Voeding
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Projecten 2019-2020

Safety first: 
voedselopslag

Voedsel 
pakketten 
verbreden

Vorming
Naam-

bekendheid   
& Fundraising
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… en toen was er Covid19!
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Projecten 2020-2021

Team vrijwilligers 
vergroten

Safety first: 
ontvangstlokalen 

covid-proof
maken

Moderniseren
IT, communicatie

Social media & 
fundraising
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Steun op mensenmaat

teledienst@skynet.be

www.tele-dienst.be
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Bedankt!
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