
 

 

Beste vrienden van 'Tijd voor Eten’, 
 
We willen allemaal een structureel beleid rond lekker en gezond eten & 
drinken voor kinderen en pubers op scholen in Nederland.  
 
De stand van zaken op dit moment 
We zijn heel blij, dat we in 2014 opnieuw voluit van start kunnen gaan, dankzij de 
bijdragen van de stichting DOEN en de samenwerking met DWI Amsterdam 
(Dienst Werk en Inkomen).  
Eerst even een terugblik, daarna zal ik onze plannen ontvouwen. 
 
Van 2005  tot 2012 hebben we goed vooruitgang geboekt met onze plannen. Kijk 
hiervoor op onze website http://slidesha.re/1feIFJX. 
Vanaf april 2012 tot nu was voor ons, financieel gezien een moeilijke periode.  
Maar we hebben toch belangrijke stappen kunnen zetten.  
 
Voor  2014 hebben we twee speerpunten 
1) Tijd voor Eten, en 
2) Eten & drinken op scholen.  
 
1.Vanuit 'Tijd voor Eten' blijven we vragen stellen en lobbyen. 
Dat doen we door kritische vragen te stellen over het beleid van JOGG, dat sterk 
bouwt op publiek/private samenwerking. De uitvoering van het beleid is duur en 
frustreert een structurele oplossing van een gezonde lunch op scholen. 
Ga voor meer informatie naar http://slidesha.re/1bGSuMu.  
 
2.Vanuit  'Eten & drinken op scholen’ gaan we een praktijkgerichte werkwijze rond 
de lunch op scholen implementeren. Daarvoor hebben we nieuwe geldmiddelen 
nodig.  
Wat gaan we doen? 
- Een nieuwe start, gericht op een praktijkvoorbeeld in Amsterdam. 
- Doorvertaling van de praktijk naar een structureel beleid rond 'Eten op scholen’.  
 
Sponsoring 
Kleine en grote bedragen zijn welkom.  
Voor 150 euro kunnen we bijvoorbeeld een artikel laten schrijven.  
De kosten van ons kantoor/ reiskosten/onderhoud van de stichting zijn minimaal 
350 euro per maand.  
Om met 'Tijd voor Eten' op één school een start te kunnen maken, hebben we 
tenminste 15.000 euro nodig.  
 
Verder hebben we geld nodig voor het inhuren van externen, voor het aanscherpen 
van stukken rond de lopende kamervragen, voor begeleidende journalistieke 
stukken, voor het onderhoud van de website en tot slot ook de financiële 
verantwoording plus inhoudelijke en financiële jaarverslagen.  
 



 

 

We blijven ook in de toekomst zeer strikt als het gaat om sponsoring vanuit de 
voedselindustrie. Samen plannen bedenken doen we wel, maar we willen 
onafhankelijk blijven. 
Dat maakte ons werk de afgelopen jaren wel ingewikkeld. 
 
We zijn dankbaar voor de ondersteuning van de stichting DOEN, die het mogelijk 
maakt om 36 horeca opleidingen binnen 2 1/2 jaar te kunnen realiseren.  
 
Donaties 
Donaties aan de stichting Tijd voor Eten (met ANBI status) kunnen ons helpen om 
de nieuwe start meer snelheid en kracht te geven. Maar ook praktische hulp bij het 
schrijven van stukken, strategisch denken of anderszins is zeer welkom. 
 
Bestuur 
We zijn ook op zoek naar uitbreiding van ons bestuur, naar mensen en/of 
organisaties, die ons willen aanbevelen of deel uit willen maken van het team 'Eten 
op scholen’. 
Op dit moment zijn we samen met Creapolis bezig om onze organisatie/relatie 
structuur aan te passen.  
 
Mochten jullie een donatie willen doen of iemand in jullie netwerk kennen, die met  
geld een bijdrage wil leveren, dan we horen het graag. 
 
Daarnaast wens ik jullie een mooie en rustige afsluiting van dit jaar en hoop jullie te 
zien en van jullie te horen in 2014.  
We zullen jullie via onze site en nieuwsbrieven op de hoogte houden van nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Hartelijk groet,  
 
Doris Voss. 
 


