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VOORWOORD
Voor u ligt het Jaarverslag 2017 van Stichting Eet Mee! Het was een jaar waarin we weer
veel mensen bij elkaar aan tafel gebracht hebben voor een bijzondere eetontmoeting. Een
jaar ook waarin we door Monuta genomineerd werden als Aanvrager van het Jaar voor de
uitrol van ons project Eet mee! Vaste gast in Nieuwegein. Tegelijkertijd werd het door
teruglopende financiering, problemen met hard- en software en enkele langlopende
vrijwilligersvacatures steeds lastiger om met Eet Mee! de kwaliteit te bieden die ons voor
ogen staat. Tijd om de bakens te verzetten. Zodat onze stichting op een hoogwaardige
manier kan blijven doen waar we goed in zijn: zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden
en zo bij te dragen aan het ontstaan van nieuwe sociale relaties. Samen maken we de wereld
mooier. We wensen u veel leesplezier.
André Breukelaar
Voorzitter
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Onze missie
Als betrokken vrijwilligersorganisatie willen we zoveel mogelijk mensen met elkaar
verbinden in een warme, huiselijke sfeer. Dit doen wij door eetadressen en gasten op een
betrouwbare en professionele manier met elkaar te matchen voor een plezierig etentje bij
mensen thuis, eenmalig of met regelmaat. Door bij te dragen aan het ontstaan van nieuwe
sociale relaties zorgen we voor meer contacten, meer plezier en meer gezelligheid. Samen
verbinden we de samenleving.

Waarom Eet mee!?
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zetten we ons in om mensen bij elkaar te brengen.
Mensen van jong tot oud, van medewerker in de groenvoorziening tot arts, van allerlei
etnische achtergronden. Daar zijn we goed in, daar ligt onze kracht. Samen aan tafel leren
onze deelnemers elkaar in informele sfeer kennen. Onder het genot van een maaltijd met
elkaar praten over het nieuws, wederzijdse interesses of onderwerpen die het hart raken.
Het onbekende wordt bekend en er ontstaat begrip voor de (leefwereld van de) ander.
Zodat we uiteindelijk een stapje dichterbij een meer leefbare samenleving komen.

Hoe werkt Eet mee!?
Stichting Eet Mee! werkt met een aantal doorlopende formules:
1. Eet Mee! Eenmaal, waarin we deelnemers matchen uit met name de regio Utrecht na
aanmelding voor een eenmalig etentje bij iemand thuis, in een kleinschalige, meer
intieme setting. Om hun netwerk uit te breiden, om isolement tegen te gaan, om een
ander verhaal te horen. Na een intake maken we een match ‘op maat’ waarbij
rekening wordt gehouden met wensen en mogelijkheden. Hiermee leggen we een
basis voor een langer durend contact. Er zijn deelnemers van jong tot oud, met name
in de stad Utrecht maar ook in omliggende plaatsen als De Bilt, Nieuwegein en Zeist.
Er waren plannen om net als in 2015 en 2016 i.s.m. Stichting Present Utrecht weer
grootschalige eetontmoetingen à la Come & Eat met vluchtelingen te organiseren
rond de nieuwe opvanglocatie Einsteindreef in Utrecht. De opvangsituatie is echter
dermate anders, dat we het machten van vluchtelingen konden opnemen in onze
bestaande formule Eet mee! Eenmaal. In 2017 is deze formule daarom ingericht op
het matchen van vluchtelingen/statushouders in Utrecht en De Bilt, waarbij er
gerichte aandacht kan komen voor statushouders die hier al lang(er) wonen, een
groep die vaak moeite heeft om contacten te leggen. Intakeformulieren en
werkwijzen zijn aangepast en vertaald, en er zijn meertalige intakevrijwilligers
aangetrokken, speciaal voor deze doelgroep. Een zestal van de individuele matches
zijn gemaakt i.s.m. Present Utrecht.
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“Gisteravond hebben we een etentje gehad met onze gast en zijn gezin. Het was
erg leuk. We hebben lekker gegeten en met hen gekletst. Ze wonen in de buurt en
ze kennen onze overburen. We zijn zeker van plan om contact te houden. Onze
gasten zeiden gelijk dat we echt een keer bij hen op bezoek moeten komen en
Syrisch eten proeven. Het was al met al een geslaagd etentje dat ervoor zorgt dat
je andere mensen in de buurt ontmoet.”

In de tweede helft van 2017 kwamen er aanmeldingen van vluchtelingen uit het hele
land. Hoewel Eet Mee! in deze plaatsen niet actief is en geen netwerk heeft, hebben
we ons ingezet om voor hen toch een match te realiseren. Daarvoor is contact
gezocht met lokale organisaties, regionale omroepen etc., wat voor veel aanmelders
al tot een goeie match heeft geleid. In Utrecht was wethouder Kees Diepeveen te
gast bij twee Eritrese vluchtelingen, voor iedereen een bijzondere ervaring.
Ook tijdens de decemberfeestdagen hebben we weer mensen via onze eet Meeetentjes samen aan tafel gebracht.

“Wij doen elk jaar mee om met de kerstdagen enkele gasten te ontvangen die
anders alleen zouden zijn. Maken jullie dit jaar ook weer een mooie match voor
ons?”

2. Eet mee! Vaste gast

In de gemeenten De Bilt, Zeist , Utrecht en Nieuwegein worden senioren als ‘vaste
gast’ gematcht met een eetadres waar ze 1 à 2 keer per maand aanschuiven. Een
persoonlijk intakegesprek aan huis gaat aan de match vooraf. Met de zo verkregen
informatie kan bij het matchen rekening worden gehouden met ieders wensen en
mogelijkheden. Na twee etentjes volgt een evaluatie om te kijken of er een basis is
voor een langer durende match. Eet mee! Vaste gast zorgt voor waardevolle
contacten tussen ouderen en hun woonomgeving. Gezinnen met kinderen, stellen,
alleengaanden. Deelnemende ouderen waren bijna zonder uitzondering positief.
Regelmatig is er ook rondom de etentjes nog contact. Er wordt gebeld of senioren
gaan mee met een uitstapje.

“Ik kijk steeds weer uit naar het etentje. We eten nu al een aantal jaren samen.
De kinderen zijn inmiddels pubers. Het is leuk om ze zo te zien opgroeien. Omdat ik
zo regelmatig kom voelt het ook heel eigen en gedragen ze zich niet alsof ik visite
ben.”
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Meerdere senioren zijn inmiddels gematcht bij een tweede adres en ook kwam er
weer vraag van ouderen met een lichte vorm van dementie. Eet Mee! Vaste gast is
per 1 september van start gegaan in Nieuwegein. Op initiatief van Rotary NijverdalHellendoorn e.o. zal Eet Mee! Vaste gast in 2018 in deze gemeenten van start gaan.
Deze uitrol maakt deel uit van het FNO-traject Meer veerkracht Langer Thuis van het
FNO.
Daarnaast organiseren we regelmatig korte projecten:
1. Eet mee! In je buurt
Van 12-18 juni 2017 was er voor de zevende keer Eet Mee! In je buurt. In plaats van
een match op maat nodigen de deelnemers zelf mensen uit die ze beter willen leren
kennen. Voor een etentje, een kopje koffie of een aangeklede borrel. Stichting Eet
Mee! ondersteunde de deelnemers door hen te faciliteren met uitnodigingskaarten.
Dit jaar was het evenement in De Bilt onderdeel van Hallo Buur, een campagne van
het Platform Respectvol Samenleven. Onze coördinator was lid van het
campagneteam. Tientallen individuele deelnemers haakten aan maar ook
maatschappelijke organisaties. Wethouders van de gemeente De Bilt ontvingen
namens het College van B&W kinderen van de Taalklas voor een gezellige lunch.
Maar ook een kinderdagverblijf, een woonzorgcentrum en een Buurthuis in
Bilthoven, een Utrechtse vestiging van Lister en een middelbare school in
Maartensdijk nodigden buurtgenoten uit voor een lunch of een high tea. En in
Bilthoven werd een groot buurtfeest georganiseerd. In Nieuwegein deelde een
taalschooldocente de kaarten uit aan haar studenten om hen te stimuleren om
plaatsgenoten uit te nodigen. Daarnaast hebben tientallen individuele bewoners
kaarten opgevraagd. Het leverde mooie ontmoetingen op, ook zakelijk: Morgana
Nederland nodigde medebewoners van het bedrijfspand uit en legde nieuwe
zakelijke contacten.

“Ik vond het heel leuk dat de gemeente onze kinderen uitgenodigd heeft om te
komen eten. En ook dat wij mochten blijven.”

2. Eet mee! Student
Nederlandse studenten ontvangen voor en gezellig etentje bij hen thuis. Voor
internationals was dit vaak de eerste keer dat ze in een Nederlands studentenhuis
kwamen. Na een succesvolle start van dit project in 2016 werd besloten tot de
organisatie van acht succesvolle evenementweken. De organisatie is in handen van
een aantal studenten. Het team werd in 2017 uitgebreid met internationals.

“We had such a great dinner. Can we join your Eet mee! Student team? We like to
help with the promotion!”
I
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Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
In 2017 zijn we op verschillende manieren ondersteund door het bedrijfsleven. Voorbeelden
hiervan zijn:
-Woonstichting SSW stelde kantoorruimte in het Sociaal Warenhuis beschikbaar. De
energiekosten komen voor rekening van de gemeente De Bilt. Met behulp van een bijdrage
van NLDoet van het Oranjefonds hebben we een extra overlegruimte kunnen realiseren.
- Condast uit Utrecht werkte aan de matchapplicatie voor de formule Eet mee! Vaste gast.
- Fly Webservices uit Maartensdijk bood ondersteuning bij het onderhoud van de website.
- Het Biltse bedrijf Slash Netwerken ondersteunde ons in het beheer van computers en
telefonie.

Nominatie
Monuta heeft ons voor de uitrol van onze formule Eet mee! Vaste gast naar Nieuwegein
eervol genomineerd als Aanvrager van het Jaar.

Bestuur en Organisatie
Per 1 januari heeft mw. Machteld Lavell het bestuur verlaten. Wij danken haar voor haar
betrokkenheid en inzet.
Het bestuur van Stichting Eet Mee! bestaat uit:
Dhr. André Breukelaar
Dhr. Robert van Voren
Dhr. Freddie Vaags
Dhr. Frans Faber (per 1-12-2017)
Het bestuur kwam in 2017 vier keer bijeen.
Het Eet Mee!-team bestaat uit een professional en vrijwillige medewerkers, in totaal ca. 20
personen. Daarvan zijn er acht werkzaam op kantoor, de anderen werken op ad hoc basis
vanuit huis. Alle medewerkers werken parttime. Om de coördinator te ontlasten en verdere
groei van de diverse formules mogelijk te maken zijn enkele taken herverdeeld.
Onze vrijwilligers werken bij Eet Mee! vanuit maatschappelijke betrokkenheid: ze vinden het
belangrijk om bij te dragen aan meer sociale verbinding. Ook is het een manier om onder de
mensen te zijn. Een aantal mensen werkt bij Eet Mee! om te re-integreren na ziekte of
vanuit een integratie traject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als subdoel. De
leeftijd van de vrijwilligers varieert van 18 tot 82. Onze oudste vrijwilligster is tijdens een
verrassingsbijeenkomst in het gemeentehuis van De Bilt door burgemeester Gerritsen in het
zonnetje gezet tijdens de Nationale Vrijwilligersdag vanwege haar inzet voor Eet Mee! Een
deel van onze vrijwilligers bestaat uit statushouders. Ook het team van Eet mee! Student
draagt qua leeftijd en met een aantal internationale studenten bij aan de diversiteit van
het team.
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Onze vrijwilligers zijn onder meer actief als matchmaker, intaker, webredacteur en
communicatiemedewerker. Vrijwilligers vonden ons via oproepen in de nieuwsbrief, de
vacatures op onze website en via vacaturebanken voor vrijwilligerswerk. Het is lastig om
onze vacatures ingevuld te krijgen- het zijn bijna banen. Drie keer per jaar komen we met
het hele team bij elkaar en daarnaast is er een jaarlijks teametentje.
Vanuit de opleiding Cultureel Maatschappelijke Dienstverlenging (CMD) hebben twee
stagiaires gedurende 40 uur vrijwilligerswerk gedaan voor de stichting. Studenten van de
Universiteit Utrecht (Bestuurs- en Organisatiewetenschappen) en Hogeschool Utrecht (Social
Work) hebben voor de Stichting onderzoeksopdrachten uitgevoerd.
De coördinator van Stichting Eet Mee! participeerde in 2017 namens de stichting in:
o Platform Respectvol Samenleven De Bilt. De coördinator was tot oktober tevens lid
van het Platformbestuur.
o Netwerk Samen Utrecht.
o Samen voor De Bilt.

Publiciteit en Communicatie
Belangrijke informatiekanalen zijn onze website, social media als Twitter, Instagram en
Facebook (met een eigen pagina voor Eet mee! Student als belangrijk communicatiekanaal
voor de doelgroep) en de maandelijkse nieuwsbrief voor deelnemers, aangevuld met
nieuwsflitsen voor het laatste nieuws.
Eet mee! was regelmatig in de publiciteit. Er verschenen artikelen in huis aan huisbladen,
zoals Molenkruier en De Vierklank, in Straatnieuws, op websites en in nieuwsbrieven en van
andere organisaties, zoals Doenja Dienstverlening en verschillende Taalscholen en op
facebookpagina’s van derden, zoals MAEX. Ons team heeft zich op diverse plekken
gepresenteerd, zoals bij de Actief en Gezond Beurs en bij de Zelfstandig Wonen Beurs in
Utrecht, tijdens de UITweek en Open Dag voor Internationals van de Universiteit Utrecht en
tijdens een speciale Eet mee! Vaste gast lunch op een basisschool in Den Dolder, waar
leerlingen senioren uitnodigden.
Voor de facebookpagina van Eet Mee is een door statushouders een promotiefilmpje
ontwikkeld om vluchtelingen te informeren over de eetmatches die we maken.

Resultaten 2017
Eet Mee! gaf ondanks de beperkingen in menskracht, hard- en software in 2017 weer een
mooi resultaat: we hebben veel enthousiaste en actieve deelnemers, jong en oud, gehad die
met elkaar een positieve stimulans aan de sociale cohesie in Utrecht en omliggende plaatsen
gegeven hebben. Het is ook gelukt om mensen die zich in een sociaal isolement bevinden
actief in de samenleving te betrekken.
Onze formules, ook die waar voor een eenmalig etentje wordt gematcht, hebben door de
‘matches op maat’ veel kansen in zich tot herhaalde, vanzelfsprekende ontmoeting na afloop
van een eetafspraak. Aangezien de deelnemers afkomstig zijn uit alle lagen van de bevolking
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en verspreid wonen over meerdere plaatsen in de regio, ontstaan door de laagdrempelige
eetontmoetingen gemakkelijker nieuwe (interetnische, intergenerationele) sociale
contacten.
Wij zorgden voor de volgende ontmoetingen aan tafel:
• Eet mee! Eenmaal: 571 matches*
• Eet Mee! Vaste gast: 133 nieuwe matches, waarvan 39 senioren. Er wordt meestal 1
à 2 keer per maand samen gegeten.
• Eet Mee! In je buurt: er zijn minimaal 150 deelnemers.
• Eet mee! Student:160 matches
*een match: een ontmoeting aan de Eet Mee-eettafel

Toekomst
Ons doel is om in 2018 toe te werken naar de start van een meerjarige transitieperiode, met
als ambitie een landelijke matching van deelnemers vanuit een stevige organisatie. Dit willen
we om tegemoet kunnen komen aan de landelijke vraag naar deelname, zodat we met onze
formule zoveel mogelijk maatschappelijke impact kunnen realiseren.
Dat betekent dat we in 2018 -met onze beperkte capaciteit- toch zoveel mogelijk mensen
met elkaar willen verbinden via onze formules en kortdurende evenementen. Eet mee!
Vaste gast wordt opgestart in Hellendoorn, dat ter plaatse zal worden uitgevoerd door
Stichting de Welle en Rotary Nijverdal-Hellendoorn.
We maken een aanvang met nieuwe ontwikkelingen op het vlak van
•
•
•
•

aanbod -het integreren van alle formules tot één dienst,
hardware -de realisatie van een nieuw online matchingplatform,
een duurzaam financieringsmodel -vermindering van de afhankelijkheid van fondsen
door inzet op een diversiteit aan inkomstenbronnen,
professionalisering van het Eet Mee! team -via uitbreiding van professionele urenom te komen tot een steviger borging van de organisatie.
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JAARREKENING 2017
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Balans per 31 december 2017
31-12-2017
€

31-12-2016
€

31-12-2017
€

Actief

Passief

Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

Vlottende activa

Voorzieningen

Voorraden
€
Vorderingen en overlopende activa€
Effecten
€
Liquide middelen
€

Totaal

Algemene reserves
€
Bestemmingsreserves €

€

34.291

34.291

€
€
€
€

€

44.351

44.351

€

31-12-2016
€

5.624
16.667

€
€
€

-51
36.500
-

5.000

€

5.000

€

-

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en€
overlopende passiva

7.000

€

2.902

€

34.291

€

44.351

Staat van Baten en Lasten over Boekjaar 2017
BATEN
Subsidies
Gemeenten
Fondsen
Subtotaal

€ 26.750
€ 29.625
€ 56.375

Donaties
Subtotaal

€

Vergoedingen
Subtotaal

€

4.650
€

4.650

€

1.911

1.911

Som der baten

LASTEN
Projectkosten
Publiciteit en voorlichting
Coördinatiekosten
Uiitvoeringskosten projecten
Algemene kosten
Teruggave subsidies
Sub totaal
Beheer en administratie
Beheer-Administratiekosten
Sub totaal

€ 62.936

€ 6.590
€ 18.485
€ 1.886
€ 1.968
€ 46.194
€ 75.123

€

1.972
€

Som der lasten

EXPLOTATIE RESULTAAT
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
RESULTAAT

1.972
€ 77.095

€
€

€ -14.159

