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Project Tijd voor Eten
Inleiding
2008 is voor de stichting Natuur, Tijd en Tafel een jaar geweest van enerzijds het uitvoeren
van Tijd voor Eten op een of meerdere scholen in Amsterdam en het verder inhoudelijk
invullen en verbeteren van onze activiteit Tijd voor Eten. Anderzijds hebben we ons
beziggehouden met het maken van zodanige plannen voor een verdere opschaling van het
project, dat het in de toekomst ook landelijk kan worden uitgerold.
Hiervoor hebben we een subsidieverzoek gedaan aan VROM, VSB en de gemeente
Amsterdam, getiteld ‘Tijd voor Eten, opschaling van een burgerinitiatief’ (zie bijlage). Een
belangrijk deel van dit subsidieverzoek is door VROM, VSB en gemeente Amsterdam
gehonoreerd. In 2009 zal deze opschaling worden uitgevoerd.
In 2008 is veel energie gestoken in het draaien van Tijd voor Eten op basisschool ’t
Koggeschip (een achterstandsschool in Amsterdam/Geuzenveld).
Daarnaast hebben we intensief meegewerkt aan een beleidsstuk voor de stad Amsterdam voor
Éten op scholen’, de zogenaamde waaier.
Activiteiten in 2008
1.1. Pilot Tijd voor Eten

1.2 Basisschool ‘t Koggeschip
Op 1 oktober 2007 is Doris als projectleider voor 2 dagen in de week voor de duur van 7
maanden in dienst getreden bij de GGD Amsterdam. Met ingang van 1 mei 2008 is haar
dienstverband uitgebreid tot 3 dagen per week.
Zij had als opdracht gekregen om in de wijk Osdorp (een achterstandswijk) een project Tijd
voor Eten te ontwikkelen in het kader van de gezonde stad. Voor de zomer 2008 bleek echter,
dat het bestuur van De Kikker financiële problemen had. Om deze reden is ons project op
deze school voorlopig stopgezet.
Doris is in april gestart met een proef van Tijd voor Eten op basisschool ’t Koggeschip.
De proef is succesvol verlopen. Na de zomervakantie is het project definitief van start gegaan
en loopt het door in 2009.
Daarnaast zijn nog wel enkele zaken in het project, die nader uitgewerkt of veranderd moeten
worden.
Deze zijn;
- de toelevering van stageairs koks van het ROC is nog onvoldoende gegarandeerd,
- begeleiding van Suzan van Zijl bij haar opleiding tot keukenassistent blijkt
onvoldoende, ze heeft nog een grote afstand tot de arbeidsmarkt,
- het betrekken van de moeders bij de overblijf kan beter geregeld worden.
- het bewaken van de kwaliteit van Tijd voor Eten is een punt van aandacht.
De reacties van de kinderen van ‘t Koggeschip en het merendeel van de ouders en
leerkrachten zijn zeer positief over Tijd voor Eten. De directeur Suzan Baldinger heeft
daarom besloten om met Tijd voor Eten door te gaan in 2009.
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1.3. Overige activiteiten
In 2008 wilden we naast de pilot Tijd voor Eten nog de volgende zaken bereiken:
-

1. de plannen voor verbouw keuken en pilot Tijd voor Eten voor basisschool De
Kikker verder uitwerken en uitvoeren,
2. Tijd voor Eten opstarten in Geuzenveld en de Binnenstad,
3. Tijd voor Eten meehelpen opstarten in Nijmegen,
4. kookboek uitgeven voor studenten.
5. het bestuur van NTT verder uitbreiden met 2 personen.
6. onderzoeken van mogelijkheden voor Tijd voor Eten in de stad Utrecht.

- 1. De verbouwingsplannen voor De Kikker zijn wegens financiële problemen bij het
schoolbestuur stopgezet. Wij wachten de ontwikkelingen voorlopig verder af.
- 2. Tijd voor Eten is succesvol opgestart in ’t Koggeschip in Geuzenveld. Met De kleine
Reus in de Binnenstad zijn we momenteel in bespreking. We hebben een proefrondje op de
Kleine Reus gepland in september.
- 3.De contacten met Nijmegen verlopen voorspoedig. Men gaat er zelf aan de slag met Tijd
voor Eten.
- 4. Voor het uitgeven van het kookboek voor studenten waren in 2008 geen middelen
beschikbaar. De vormgeving en het drukken van een boekje is te kostbaar gebleken.
-5. het bestuur van NTT is uitgebreid (zie 1.6).
-6. Hiervoor is geen tijd/capaciteit gevonden, schuift door naar 2009.
1.4. Samenwerking
ROC van Amsterdam
De samenwerking met het ROC van Amsterdam heeft een meer definitieve vorm gekregen. Er
is meer duidelijkheid gekomen over de voorwaarden waaronder het ROC stagiaires kan
aanbieden. Ook is duidelijk aan welke voorwaarden de stageplekken bij Tijd voor Eten voor
de leerlingen moeten voldoen. ROC van Amsterdam is bezig om normen op te stellen voor de
bouw en inrichting van een stagekeuken.
Hogeschool Amsterdam
Doris heeft contact gezocht met de Hogeschool van Amsterdam om leerlingen Diëtiek te
betrekken bij Tijd voor Eten. Ontwikkeling van recepten?
1.5. Promotie en acquisitie
In 2008 heeft Doris verschillende activiteiten ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan
Tijd voor Eten.
-

Daarnaast heeft ’t Koggeschip met het project Tijd voor Eten meegedaan aan de Nationale
Onderwijs Prijs. Bij de provinciale tussenverkiezingen (in Noord-Holland) heeft Tijd voor
Eten een 2e prijs gekregen.
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Subsidies en sponsors
Van de stichting DOEN hebben we subsidie gekregen om een deel van de activiteiten te
bekostigen.
Van Olivier Takx hebben we geld ontvangen om het salaris van Doris van de GGD tot 1 mei
met twee dagen aan te vullen tot vier dagen en na 1 mei tot 1 dag, zodat Doris nu een
volwaardige baan heeft. Voorlopig tijdelijk. Een deel van het geld (€ 3.000,-) hebben we als
lening ontvangen (zie financieel verslag 2008).
1.6. Bestuur
Omdat Doris ook een dienstverband van 1 dag per week heeft met de stichting NTT, is
besloten, dat zij als secretaris van de stichting terugtreedt. Hiervoor in de plaats is Walter
Abma als lid tot het bestuur toegetreden.
Het huidige bestuur bestaat uit drie leden; Catharina Verveer (voorzitter en secretaris), Olivier
Takx (penningmeester) en Walter Abma (lid).
Doris Voss is uitvoerend secretaris.
2. Plannen voor 2009
Voor 2009 hebben we een uitgebreid plan getiteld, Tijd voor Eten, opschaling van een
burgerinitiatief geschreven (zie bijgevoegd plan).
De belangrijkste activiteiten voor 2009 zijn;
- Tijd voor Eten uitvoeren op ’t Koggeschip,
- Drie events organiseren op drie verschillende scholen in Amsterdam,
- Franchiseformule opstellen (voorbeeld dvd en spoorboekje).
3. Conclusie
Alhoewel enkele kleinere activiteiten (nog) niet zijn gelukt, hebben we onze belangrijkste
doel kunnen realiseren. Dit hebben we bereikt door onze eigen inzet en is mogelijk gemaakt
door de subsidies en donaties van de stichting DOEN, de GGD Amsterdam (salaris en
activiteiten) en Olivier Takx. We hebben veel steun gekregen van de stichting Green Wish en
het Innovatieplatform.
We zijn heel dankbaar voor dit vertrouwen in ons en ons project. We zullen in 2009 weer hard
werken aan ons ideaal, een kwalitatief hoogwaardige tussenschoolse opvang voor kinderen
van de basisschool.

Stichting Natuur, Tijd en Tafel
Project “Tijd voor Eten”

Catharina Verveer (voorzitter)

secretariaat:
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Doris Voss
Valeriusstraat 221 /2
1075 EZ Amsterdam
tel.: 06- 414 931 99
HYPERLINK "http://www.tijdvooreten.nl" www.tijdvooreten.nl
HYPERLINK "mailto:info@tijdvooreten.nl" info@tijdvooreten.nl

Bijlagen:
- financieel verslag 2008
- lijst van sponsoren en subsidiënten
- afschrift Kamer van Koophandel
- afschrift statuten Natuur, Tijd en Tafel
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Lijst van donateurs en subsidiënten
Donaties van;
Bedrijven
Mijn Boer
Het Vlaams Broodhuys
Particulieren
Takx
Subsidies van;
Stichting DOEN
Gemeente Amsterdam
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