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Voorwoord van de voorzitter
Terugkijkend op 2019 kunnen we constateren dat de ambitie om Stichting Iedereen Een
Maaltijd als verbindende organisatie te laten functioneren voor een belangrijk deel is gelukt.
Daarnaast zijn we gestart met een verkennend traject om stagiaires in te zetten in de
lunchroom, om de cliënten te begeleiden en om de vrijwilligers met beperking te begeleiden.
Voor het komende jaar hebben ons ten doel gesteld onze vrijwillige vacatures te vervullen, het
project EMIE te kunnen opstarten en de keuken te verbouwen. Daar waar mogelijk trachten
wij meer activiteiten te organiseren die zorgen voor meer inkomsten. Waar wij als bestuur
enthousiast zijn en meer potentie zien in de stichting, wordt duidelijk dat hiervoor een ander
bestuur nodig zal zijn, wij gaan komend jaar dan ook zeker aan de slag om een professioneler
en uitgebreider bestuur te realiseren.
Dit alles willen wij gaan bereiken door het nog verder verbeteren van de bedrijfsvoering. Slim
inkopen, goed begroten, en vooral tijdig anticiperen op veranderingen in inkomsten, uitgaven
en/of externe ontwikkelingen zijn van groot belang om te zorgen dat het belangrijkste deel
van ons budget aan het terugdringen van de moedeloosheid die plotselinge armoede met zich
mee brengt. Veel om trots op te zijn, zeker ook dankzij onze geweldige medewerkers. Maar
ook genoeg om niet tevreden achterover te gaan leunen en met extra ambitie te werken aan
alle uitdagingen die er nog zijn.

De voorzitter
L. Mulder
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1.

Verslag van het bestuur

Terugkijkend op het afgelopen jaar is terugkijken op succes. Onze projecten zijn voortgezet
en nieuwe projecten zijn opgezet. De lunchroom krijgt steeds meer vorm en is constant in
ontwikkeling.
Het huren van een locatie blijft spannend maar vooralsnog is dit een goede zet voor de
toekomst gebleken.
We hebben weer grote stappen kunnen zetten met project EMIE, meer mensen kunnen helpen
en vinden onze weg in de stad. Mensen weten ons inmiddels ook steeds beter te vinden.
Onze pogingen om te verbinden beginnen steeds meer succes te krijgen.
De activiteiten keren terug en worden verbeterd waar mogelijk.
1.2

Activiteiten

2019 activiteit

doel

wat bereiken

Doelgroep

x

Kerstfeest

x

Kerst scholen

Een gezellig
kerstfeest voor 80
personen
Bewustwording

Eenzame
ouderen en
minima
Grote doelgroep
basisschool
scholieren en
ouders

x

Oliebollen

eenzaamheid
en armoede
bestrijden
kerstpakketten
samenstellen
en
bewustwording
van armoede
onder
scholieren en
ouders
Inzamelen van
financiële
middelen

financiële
middelen ophalen

x

Kidsday /
middag

Iedereen die
SIEM wil
ondersteunen
door het kopen
van producten
Basisschool
scholieren

x

Bingooo

x

Praxis Vip
avond

Leuke dag voor
(minima) kids

Een gezellige dag
met veel blije
onbezorgde kids
en
naamsbekendheid
Inzamelen van
financiële
Iedereen die
financiële
middelen ophalen SIEM wil
middelen, dmv
ondersteunen
het organiseren
door het
van een
bijwonen van de
gezellige avond
activiteit
Inzamelen van
financiële
Ieder die wil
financiële
middelen ophalen inkopen en zo
middelen en
en
een ander wil
aandacht
naamsbekendheid ondersteunen
vragen voor de laten toenemen
stichting
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Doel
behaald?
ja

ja

ja

ja

ja

ja

x

Braderie
georganiseerd
voor kleine
ondernemers

x

Noodpakketten

x

Noodmaaltijden

x

Collecte
oranjefonds
juni

x

Nl doet

x

Donaties
scholen die
overblijven

x

Pilot EMIE

x

Actie om
mensen te
laten pinnen,

Inzamelen van
financiële
middelen en
aandacht
vragen voor de
stichting
Uitdelen
boodschappen
pakketten

Inzamelen van
financiële
middelen en
aandacht
vragen voor de
stichting
aandacht
vragen voor de
stichting en
samen met
vrijwilligers iets
doen voor SIEM
bewustwording
van armoede
onder
scholieren en
ouders

financiële
Wie wil
middelen ophalen
en
naamsbekendheid
laten toenemen

financiële
middelen ophalen
en
naamsbekendheid
laten toenemen
Samen een
project oppakken
(bijv stellingen
plaatsen)

Bewustwording

Eenzaamheid
onder ouderen
verminderen

Eenzaamheid
bestrijden

Promoten
pinnen ivm
veiligheid

Meer pingebruik
ipv contant
betalingen
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ja

Mensen die
onder de
armoedegrens
leven

Ja, indien
vrijwilligers
aan te
kunnen
trekken

Iedereen die
SIEM wil
ondersteunen
door het kopen
van producten,
uitgestelde
maaltijden en
bijwonen van
activiteiten
Iedereen die
SIEM wil
ondersteunen

Ja, indien
vrijwilligers
aan te
kunnen
trekken.

Mensen die
kennis willen
maken met
vrijwilligerswerk

Nee, wegens
tekort aan
collectanten

Doel
behaald.

Nee, verder
Grote doelgroep onderzoeken
basisschool
hoe dit het
scholieren en
beste
ouders
opgezet kan
worden.
Hulpbehoevende ja
ouderen

Iedereen die
SIEM wil
ondersteunen

Ja, mensen
pinnen meer.

cadeau voor
pinners
x

On stage

Jongeren laten
zien dat SIEM
ook een
geschikte
stageplaats is
Meer kennis in
huis halen

Bekendheid onder vmbo scholieren
jongeren

Ja, de doe
dag was
weer een
succes

x

Toekomst:
uitbreiden
bestuur

verbetering
bedrijfsvoering

Het bestuur
is actief op
zoek naar
de juiste
vervanging

x

Uitgestelde
maaltijden
ingesteld

Stimuleren
meer
verkoop
noodmaaltijden
noodmaaltijden ter beschikking
hebben

x

Uitdelen snacks

Snacks uitdelen
i.s.m. een grote
fabrikant

Mensen in
armoede iets
extra’s geven
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Ja, enorm
succes.
Mensen
hebben een
tastbaar
bewijs dat zij
echt iets
doneren.
Mensen onder
armoedegrens

Ja, dit jaar
2x gedaan
een groot
succes

2.

Toekomst

In 2019 zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Bingo, Kidsday, braderie,Oliebollen,
Kerstfeest en nog een aantal succesvolle activiteiten zullen terugkomen. Andere activiteiten
worden aangepast of komen te vervallen. Daarnaast gaan we gesprekken aan met organisaties
die ons willen ondersteunen door ons als goed doel voor sponsoring te gebruiken.
2.2

Activiteiten

In het onderstaande schema staan kort de activiteiten voor aankomend jaar omschreven.
202
0
x

activiteit

doel

wat bereiken

Doelgroep

Financiering

Kerstfeest

Kerst scholen

Een gezellig
kerstfeest voor
80 personen
Bewustwording

Eenzame
ouderen en
minima
Grote
doelgroep
basisschool
scholieren en
ouders

Donaties

x

x

Oliebollen

eenzaamheid
en armoede
bestrijden
kerstpakketten
samenstellen
en
bewustwordin
g van armoede
onder
scholieren en
ouders
Inzamelen van
financiële
middelen

financiële
middelen
ophalen

Ingrediënten
donatie door:
particulieren en
bedrijven.
Oproepen doen

x

Kidsday /
middag

Leuke dag
voor (minima)
kids

x

paranormale
avonden

Iedereen die
SIEM wil
ondersteune
n door het
bijwonen van
de activiteit

N.v.t, doel
inkomsten
genereren

x

Bingooo

Inzamelen van
financiële
middelen,
d.m.v het
samenbrengen
van een
specifieke
doelgroep
organiseren
van een
gezellige
avond

Een gezellige dag
met veel blije
onbezorgde kids
en
naamsbekendhei
d
financiële
middelen
ophalen

Iedereen die
SIEM wil
ondersteune
n door het
kopen van
producten
Basisschool
scholieren

Iedereen die
SIEM wil
ondersteune
n

Nvt, doel
inkomsten
genereren

financiële
middelen
ophalen
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Nvt, tassen gaan
direct naar minima
(SIEM=uitgiftepunt
)

Nvt, doel
inkomsten
genereren

x

Praxis
inzamelen

Inzamelen van
financiële
middelen en
aandacht
vragen voor de
stichting

financiële
middelen
ophalen en
naamsbekendhei
d laten
toenemen

x

Noodpakketten

Uitdelen
boodschappen
pakketten

x

Noodmaaltijde
n

x

Collecte
oranjefonds
mei

Inzamelen van
financiële
middelen en
aandacht
vragen voor de
stichting

financiële
middelen
ophalen en
naamsbekendhei
d laten
toenemen

x

Nl doet

Samen een
project oppakken
(bijv stellingen
plaatsen)

x

Donaties
scholen die
overblijven

x

start EMIE

aandacht
vragen voor de
stichting en
samen met
vrijwilligers
iets doen voor
SIEM
bewustwordin
g van armoede
onder
scholieren en
ouders
Eenzaamheid
onder
ouderen
verminderen

Iedereen die
SIEM wil
ondersteune
n door het
kopen van
producten,
uitgestelde
maaltijden
en bijwonen
van
activiteiten

Iedereen die
SIEM wil
ondersteune
n door het
kopen van
producten,
uitgestelde
maaltijden
en bijwonen
van
activiteiten
Iedereen die
SIEM wil
ondersteune
n

Bewustwording

Grote
doelgroep
basisschool
scholieren en
ouders

Eenzaamheid
bestrijden

eenzame
ouderen

Nvt, doel
inkomsten
genereren

Nvt, tassen gaan
direct naar minima
(SIEM=uitgiftepunt
)
Inkomsten uit
donaties,
verkopen en
diverse acties
Nvt, donaties
ophalen.
Vrijwilligers nodig

Vrijwilligers nodig

Nvt, tassen gaan
direct naar minima
(SIEM=uitgiftepunt
)
Betaalde activiteit
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x

On stage

x

uitbreiden
bestuur

Jongeren laten
zien dat SIEM
ook een
geschikte
stageplaats is
Meer kennis in
huis halen

Bekendheid
onder jongeren

vmbo
scholieren

Nvt (investering in
tijd)

verbetering
bedrijfsvoering

Iedereen die
SIEM wil
ondersteune
n

nvt
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3.

Organisatie

Stichting Iedereen Een Maaltijd
KvK: 62718723
Wij hebben een anbi status
Rsin:855369590
Coppeliaschouw 18
2726JA Zoetermeer
079-7370120
Info@iedereeneenmaaltijd.nl
www.iedereeneenmaaltijd.nl

3.1

Bestuur

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding/onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.
Het bestuur is onafhankelijk gekozen op expertise zodat op verschillende vakgebieden ervaren
mensen in het bestuur zitten.
Voorzitter:
dhr M. van der sar
Penningmeester:
mevr S. Beekman
Secretaris:
mevr J. Wolf
Bestuurslid:
dhr L. Klören
Bestuurslid:
mevr. N. Gies
3.2

Werknemers

De organisatie draait volledig op vrijwilligers. De vrijwilligers die meer dan 36 uur voor de
stichting werken ontvangen, indien mogelijk, een vrijwilligersvergoeding.
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4.

Jaarrekening

Onze jaarrekening vind u op onze website onder het kopje jaarrekeningen.
.
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5.

Begroting 2020

Aangezien wij afhankelijk zijn van donaties, giften en inkomsten uit activiteiten is er gekozen
voor een algemene begroting. Veel van de donaties kunnen gebruikt worden voor
verschillende activiteiten. Daarnaast worden de donaties aangevuld met inkomsten uit
activiteiten en verkopen in de lunchroom.

In euro’s
Inkomsten
Inkomsten
Uit verkopen en activiteiten
Uit donaties (kerstfeest en overige)

Uitgaven

63500
8000

Uitgaven
personeelskosten (vergoeding ft vrijwilligers)
afschrijvingen materialen
Autokosten
Huisvestingskosten (huur, elektra, verz. Etc)
Verkoopkosten (inkopen producten maaltijden)
Alg. kosten (inkopen tbv activiteiten)

6000
500
1000
29000
13000
22000

Totaal

71500
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71500
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