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1. Algemeen
1.1 Voorwoord van de voorzitter
2020 was een jaar van verdriet, pijn en een jaar waarin wij bijna niets
meer mochten en konden doen. Het was een jaar dat altijd in ons
geheugen gegrift zal zijn. Een jaar ook waarin wij ons eerste lustrum,
5-jaar Kom-mee-Eten, niet groots konden vieren. 31 augustus 2020 had
voor Kom-mee-Eten een feestdag moeten zijn. Al 5 jaar een mooi
initiatief. Maar 2020, ging in ‘lock-down’, en werd een jaar met veel
beperkingen en als gevolg groot verdriet en eenzaamheid voor velen van
ons. Rouwen om geliefden waar men geen afscheid van kon en mocht
nemen. Corona, Covid-19, woorden waarvan weinigen van gehoord
hadden; in het begin was het vooral een ver-van-ons-bed-show. Nu heeft
corona ons nog steeds in haar greep. En toch kijken wij met trots terug
op onze Stichting. Na een gewone start werd alles anders: vanaf maart
2020 tot en met 31 december 2020 hebben de coördinator en een klein
aantal vrijwilligers gezorgd dat gemiddeld 40 gasten die normaliter
samen aten, 5 dagen per week voorzien werden van een versbereide
3-gangen maaltijd. Het eten werd tot en met eind mei bij de mensen tot
aan de drempel thuisgebracht. Vanaf juni mochten de gasten, op 1,5
meter afstand en met maximaal 29 gasten, weer samen eten. Alle
zorgvuldigheid en maatregelen ten aanzien van Covid-19 werden in acht
genomen: mondkapjes, handen desinfecteren bij binnenkomst en ver uit
elkaar zitten. Wij zijn zeer dankbaar en trots op de vele Bodegravers die
spontaan hun diensten hebben aangeboden om, indien nodig te helpen.
Kaartjes, bloemen en lekkers hebben ons gestimuleerd om door te gaan,
hoe zwaar en pittig het ook was.
Hartelijk dank namens het voltallige bestuur,
De heer Dr. Ing. R.O Reitsma, voorzitter
Mevrouw Ir. E. van den Bor-Glazener, secretaris
De heer F.W. Kampshoff, penningmeester
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2. Algemene informatie
2.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Dit jaarverslag omvat, naast algemene gegevens van de
activiteiten, ook het financiële verslag 2020 van Stichting
Kom-mee-Eten. De stichting is notarieel opgericht op
31 augustus 2015, gevestigd in Bodegraven en bij de
Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 64030148.
2.2 ANBI
Stichting Kom-mee-Eten is door de belastingdienst per
31 augustus 2015 erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd onder (RSIN)nummer: 855493884. De Stichting is niet Btw-plichtig en heeft
geen winstoogmerk.
2.3 Erkend Leerbedrijf
Vanaf 22 mei 2018 is Stichting Kom-mee-Eten een erkend
leerbedrijf in Helpende Zorg en Welzijn.
2.4. Contactgegevens
Postadres: Vossestaart 16, 2411 ML Bodegraven
E-mailadres: info@kom-mee-eten.nl
Website: www.kom-mee-eten.nl
Facebook: www.facebook.com/kom-mee-eten
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3. Missie, Visie, Doelstelling
3.1 Missie
Het bevorderen van het samen eten van vers gekookte maaltijden,
waarbij huiselijkheid het voorgerecht, de intermenselijke contacten
het hoofdgerecht en gezelligheid en warmte het toetje is.

3.2 Visie
Gasten moeten zich thuis, prettig en veilig voelen.
De stichting streeft naar een goede prijs-kwaliteit verhouding.
De uitstraling is herkenbaar door huiselijke gezelligheid en een
goede interactie tussen vrijwilligers en gasten.
De intermenselijke relaties en saamhorigheid worden daarmee
versterkt.

3.3 Doelstelling
Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel het bevorderen
en stimuleren dat burgers zoals ouderen die nog zelfstandig
wonen, maar niet meer voor zichzelf kunnen of willen koken,
versbereide en goede maaltijden kunnen eten met elkaar, om
daarmee de sociale cohesie te bevorderen en eenzaamheid te
verdringen.
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4. Organisatie
Stichting Kom-mee-Eten bestaat uit 3 bestuursleden, één coördinator in
dienst van de Stichting en 17 vaste vrijwilligers. Daarbij zijn er nog
diverse Bodegravers die indien nodig willen bijspringen.
Het bestuur ontvangt geen salaris of vacatiegelden. Zij doen dit geheel
op vrijwillige basis. Gemaakte reiskosten en andere voor de Stichting
gemaakte onkosten worden wel vergoed. Het voltallige bestuur komt
minimaal 2 keer per jaar bij elkaar. De coördinator en de penningmeester
overleggen meerdere keren per jaar.
4.1 Bestuur
De heer Dr. Ing. R.O Reitsma, voorzitter
Mevrouw Ir. E. van den Bor-Glazener, secretaris
De heer F.W. Kampshoff, penningmeester
4.2 Coördinator
De coördinator, een betaalde kracht, werkt onder verantwoordelijkheid
van het bestuur en heeft de dagelijkse leiding over de kookactiviteit en
de daaruit voortvloeiende werkzaamheden o.a. het begeleiden van de
vrijwilligers, intake gesprekken voeren met nieuwe vrijwilligers, is
aanspreekpunt ten aanzien van informatie verstrekking voor scholen,
nieuwe gasten en maatschappelijke stages, is verantwoordelijk voor het
menu en versturen ervan naar de Digitale Bodegraafse krant, het
bijhouden en maken van de gastenlijsten, is stagebegeleider, zorgt voor
fondsenwerving, verzorgt de pr, doet de inkoop en is deels
verantwoordelijk voor de financiële administratie en het sociaal
jaarverslag.
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4.3 Vrijwilligers
Op dit moment zijn 17 vaste vrijwilligers actief bij de kook-serveer
activiteit. Van de toen, vóór corona 23 vrijwilligers, hebben een 6-tal
besloten om niet meer te helpen, omdat zij of hun partner in een risicogroep vielen. Vooralsnog is er nog geen reden om nieuwe vrijwilligers te
werven, omdat het maximale aantal in de keuken en de zaal zeer
beperkt mag zijn. En het begeleiden van nieuwe vrijwilligers zou extra tijd
kosten in deze toch al drukke periode.
Helaas is er in 2020 geen vrijwilligers bijeenkomst geweest en konden
overleggen niet doorgaan. De coördinator heeft de vrijwilligers via mail
en persoonlijk contact op de hoogte gehouden van de gang van zaken
binnen de stichting. Ook is ervoor gezorgd dat elke vrijwilliger een
attentie heeft ontvangen met daarin ook een coupon voor de lokale
koffiebar “De Tref” om zo ook een beginnende lokale ondernemer te
steunen.
Zodra de mogelijkheid zich voordoet en er nieuwe vrijwilligers nodig zijn,
zal Kom-mee-Eten actief gaan werven en zullen maatschappelijke
stages weer kunnen.
Bijzondere vrijwilligers die de maaltijden rondbrachten tijdens de ‘lockdown’ periode om de kwetsbare ouderen die vanaf maart binnen
moesten blijven 5 dagen per week toch nog een verse maaltijd te
bezorgen.
Bijzondere vrijwilligers die hebben geholpen met koken om op tijd de
soep en de warme maaltijd klaar te hebben. Ondanks alle beperkingen
heeft het team van Kom-mee-Eten dit voor elkaar gekregen.
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5. Bijzonderheden en cijfers 2020
Er wordt 5 dagen per week een 3-gangen maaltijd geserveerd. Ondanks
de corona zijn er weinig gasten geweest die geen gebruik hebben
gemaakt van de maaltijd. Het gemis van het samen eten was duidelijk te
merken. Het was één en al feest en gezelligheid toen er weer in juni
samen gegeten mocht worden. Van de bewonerscommissie mochten wij
ook gebruik maken van de Mondriaanzaal indien wij meer dan 29 gasten
zouden hebben. Om toerbeurt moesten een aantal gasten in de
Mondriaanzaal eten, om aan de corona maatregelen te voldoen en de
gasten toch samen konden eten.
De ontvangsten van de verstrekte maaltijden van december 2019 zijn in
januari 2020 meegenomen. Door de tegemoetkoming van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk voor de helft van de huurprijs, is het niet nodig
geweest om de maaltijdprijs te verhogen en kon de prijs van € 7,50 voor
een 3-gangen maaltijd gehandhaafd blijven.
De opbrengsten zijn verdeeld in 3 categorieën maaltijdprijzen, maar zijn
in de cijfers van de opbrengsten niet onderverdeeld.
Een aantal cliënten van SAM/Zorgpartners bij de Dag verzorging eten
mee en betalen € 6,50 voor een 3-gangen menu.
De gasten van Stichting Kom-mee-Eten betalen € 7,50 voor een
3-gangen menu.
Een aantal gasten willen geen soep en of toetje en betalen daarom niet
de volledige maaltijdprijs.
Ook in het aantal verstrekte maaltijd is er verschil, maar dat onderscheid
is niet gemaakt in de cijfers van het aantal verstrekte maaltijden.
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Aantal maaltijden verstrekt 2019/2020
december 2019
januari 2020
februari 2020
maart 2020
april 2020
mei 2020
juni 2020
juli 2020
augustus 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020

893
854
799
821
801
825
756
779
745
796
856
674

Totaal

9599
Ontvangsten maaltijden 2020

januari (betreft maaltijd dec 2019)
februari (betreft maaltijd jan 2020)
maart (betreft maaltijd februari)
april (betreft maaltijd maart)
mei ( betreft maaltijd april)
juni (betreft maaltijd mei)
juli (betreft maaltijd juni)
augustus (betreft maaltijd juli)
september (betreft maaltijd aug)
oktober (betreft maaltijd sept)
november ( betreft maaltijd okt)
december (betreft maaltijd nov)
Totaal ontvangsten 2020
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.694,6.409,5.994,6.156,6.005,5.441,5.670,5.839,5.393,5.981,6.421,5.996,€ 71.999,-
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6. Donaties, overige baten en diversen
Donaties en overige baten

€ 15.990,-

Totaal opbrengsten

€ 87.989,-

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in 2020 de helft van de huurprijs
als subsidie gegeven. Het betreft € 7.500,-.
Rotary Bodegraven heeft een mooie donatie gedaan van € 5.000,-.
Ook hebben zij voor een mooie attentie van 1 pond chocolade
paaseieren gezorgd voor alle gasten en vrijwilligers tijdens de Pasen.
De schoonmaakwerkzaamheden door Kom-mee-Eten van de keuken bij
Stichting SAM/Rijngaarde heeft een bedrag van € 2.600,- opgeleverd.
De Kring Reeuwijk en particulieren hebben een bedrag van €-. 890,gedoneerd.
Albert Heijn Bodegraven geeft een korting van 5% voor boodschappen
die de Stichting daar inkoopt. Het bedrag van inkoop moet minimaal
€-.50,- zijn.
Diverse particulieren met een moestuin doneerden in de zomerperiode
groenten en fruit die zij overhielden.
Enkele lokale horeca heeft tijdens de eerste ‘lock-down’ goederen
gedoneerd die zij niet meer konden gebruiken.
Dank aan de Digitale Bodegraafse krant voor het elke week plaatsen van
het menu in de krant en op hun Facebook pagina.
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7. Staat van baten en lasten 2020
Balans 2020
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Winst- en verliesrekening 2020
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8. Korte toelichting op de jaarcijfers 2020
Er zijn 9599 warme maaltijden geserveerd. Dit is ten opzichte van 2019
met 9449 maaltijden een groei van 150 maaltijden.
De maaltijdprijs van € 7,50 (3-gangenmaaltijd) is in 2020 niet verhoogd
ten opzichte van 2019. De laagdrempeligheid en betaalbaarheid moest
behouden blijven, vooral tijdens de corona crisis, waarbij een grote mate
van eenzaamheid dreigde onder onze gasten. Dit hebben wij kunnen
bewerkstelligen door de mooie donaties en giften.
Het minimale negatieve netto bedrijfsresultaat van -/- € 2.373,- heeft
onder andere te maken met het feit dat de Rotary Bodegraven, de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, De Kring Reeuwijk en particulieren
hebben geholpen met een donatie. Ook de schoonmaak
werkzaamheden van de keuken, die KME doet voor Stichting SAM heeft
een extraatje opgeleverd voor de Stichting. Tevens is voor de maanden
half maart tot en met eind mei geen zaalhuur betaald, omdat de gasten
aan huis de maaltijd hebben gehad en niet in de zaal Bij SAM gegeten
hebben.
Ondanks de prijsstijging van goederen is, door bewust in te kopen en
goed te letten op de prijzen, de inkoopprijs voor de maaltijd redelijk
stabiel gebleven of zelfs iets gedaald ten opzichte van 2019.
De Stichting heeft een eigen vermogen van € 13.434,-.
Voorraden zijn, gezien de geringe omvang en de mutatie hierin,
gewaardeerd op € 25,-.
De liquide middelen zijn vrij en direct opeisbaar.
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