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DE  BASIS 

Als social connector brengt Eet Mee in de stad Utrecht en omliggende gemeenten mensen van jong 

tot oud, na een persoonlijke intake via een ‘match op maat’ succesvol met elkaar in contact tijdens 

etentjes bij iemand thuis. De Eet Mee etentjes zijn inmiddels 10.000 keer voor iemand aanleiding 

geweest om met een ander in gesprek te komen op een informele en ongedwongen manier en in een 

kleinschalige setting. De match vindt plaats na een intake aan de hand van een vragenlijst.  Dit proces 

is van grote invloed op het succes: uit de etentjes zijn in de afgelopen jaren door onze zorgvuldige 

wijze van matchen veel duurzame contacten ontstaan. Mensen blijven vaak jarenlang meedoen met 

Eet Mee. Het is belangrijk om gelegenheden te creëren waar ook mensen die zich in een sociaal 

isolement bevinden echt in gesprek kunnen gaan met andere plaatsgenoten. Onze etentjes voldoen 

daaraan. 

 

ONZE AMBITIES 

o Eet Mee organiseert ook in de komende jaren doorlopend sociale ontmoetingen voor jong en 

oud via etentjes bij mensen thuis en via video-etentjes. Door onze matches ‘op maat’ hebben 

ook de eenmalige etentjes de potentie om uit te monden in een duurzaam contact.  

o Er is speciaal aandacht voor het matchen van kwetsbare doelgroepen, waaronder mensen 

met een vluchtelingachtergrond en ouderen. Voor laatstgenoemden is er de extra 

mogelijkheid om gematcht te worden met een eetadres waar ze een à twee keer per maand 

als ‘vaste gast’ kunnen aanschuiven.  

o Specifieke doelgroepen waaronder studenten worden gematcht tijdens speciale 

evenementweken.  

o Om onze maatschappelijke impact verder te vergroten is een nieuw online matchingplatform 

ontwikkeld, waarmee de Eet Mee formule landelijk wordt aangeboden.  

o Op het gebied van werving en promotie wordt samengewerkt met plaatselijke, regionale en 

landelijke organisaties.  

o In het kader van duurzaamheid wordt gewerkt aan verdergaande professionalisering van de 

organisatie.   

 

BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN 

Eet Mee genereert inkomsten uit donaties, giften, subsidies van fondsen en uit opdrachten van 

gemeenten. In 2021 zal gestart worden met het vragen van deelnemersbijdragen.  

Deze inkomsten worden ingezet om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren. 

Gedetailleerde informatie betreffende beheer en besteding van het vermogen is opgenomen in het 

financieel jaarverslag.  

 

 


