Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV!
Inleiding:
Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen
en acties van de stichting voor de komende jaren. In deze versie van het beleidsplan wordt duidelijk
gemaakt wat de stichting het komende jaar wil gaan doen om zo een meerwaarde te zijn voor de stad Tiel
en omstreken.
Binnen deze nu nog kleine organisatie zetten mensen zich in om armoede in de stad Tiel te bestrijden en
mensen te laten weten dat ze bijzonder en geliefd zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging zijn wij
van mening dat ieder mens er toe doet en in staat is om wat voor manier dan ook bij te dragen in onze
maatschappij. Wij werken met mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak redden
zij het net niet in de reguliere arbeidsomgeving.
Wij doen dit om hen te leren om zien naar mensen die het om wat voor reden dan ook iets minder hebben
in onze samenleving.
Vanuit een bijbelse achtergrond vinden wij het belangrijk weg te geven en te delen met mensen die in
armoede leven. Vaak leven deze mensen door opeenstapeling van problemen in eenzaamheid of depressie.
Daarom willen wij een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten en even uit hun dagelijkse problemen
kunnen stappen.
Wij geloven dat de stad Tiel dit nodig heeft omdat armoede een onderwerp is in deze stad, maar ook
eenzaamheid en verlorenheid.
Dit plan toont activiteiten en voorstellen om iets te doen aan armoede en eenzaamheid, maar ook het bieden
van een werkplek voor hen die een beperking hebben of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ontstaan.
TOV eten had als oorspronkelijk doel een lunchroom te zijn waar mensen met een verstandelijke beperking
werken of een afstand tot de arbeidsmarkt. TOV eten is in februari 2014 open gegaan. Al gauw ontstond
het verlangen om meer te zijn dan alleen een lunchroom. Wendy Verkerk heeft zich in februari 2015
aangesloten bij TOV eten. Wij zijn toen begonnen om ons te richten op mensen die het om wat voor reden
dan ook iets minder hebben in onze samenleving. We wilden ze laten weten dat ze TOV! zijn door onze
producten uit te delen in de stad. We deden dit aan mensen die bijvoorbeeld ziek zijn, eenzaam zijn of
financiële problemen hebben. Het concept bij TOV eten is toen veranderd. Mensen kunnen nu zelf bepalen
wat ze betalen. Dit om voor iedereen toegankelijk te zijn en ervoor te zorgen dat mensen buiten de deur
koffie kunnen drinken die dat normaal vanwege financiële problemen niet kunnen.
Wij willen binnen TOV eten maaltijden aanbieden aan mensen die financieel erg kap zitten om hen zo de
kans te geven ook eens uit eten te gaan, maar ook om hen gewoon een voedzame maaltijd te kunnen
bieden. We delen onze producten die met onze medewerkers worden gemaakt nog steeds uit.
Wij zijn een driekoppig bestuur. Tessa Kitsz heeft zich aangesloten in maart 2015 en is woonachtig op
Bonaire. Zij helpt ons met ideeën en is een steun doordat ze vanaf een letterlijke afstand mee kan kijken en
ons advies kan geven.
Daarnaast is het verlangen ontstaan om Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten praktisch hulp te
bieden door pakketjes te maken met toiletspullen en dit op te sturen. Deze pakketjes maken wij ook weer
met onze medewerkers.
Het achterliggende doel is om mensen bekend te maken met het evangelie. Mensen te laten weten dat er
een God is die van hen houdt. Zo kunnen mensen een doel in hun leven vinden. Wij willen naast de mensen
gaan staan en hen accepteren zoals ze zijn zodat mensen zich geliefd voelen in een maatschappij waar veel
ellende is.
Met dit achterliggende doel is ook onze boekwinkel ontstaan. Deze boekwinkel heeft geen winst oogmerk.
Het doel is om mensen bekend te maken met het evangelie. De opbrengst wordt volledig gebruikt binnen
de stichting om de voorraad aan te vullen en etentjes te verzorgen zoals hierboven beschreven en andere
activiteiten te bekostigen die binnen de stichting gedaan worden.

Wat is het doel van TOV eten?:
TOV is een plek midden in het centrum in Tiel aan het Plein waar mensen met een beperking of een afstand
tot de arbeidsmarkt koffie, thee, taart en koeken serveren. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en onze
medewerkers bereiden met veel zorg, liefde en enthousiasme uw kopje koffie en worden hierbij deskundig
begeleid. Onze ondersteuning is gericht op de individuele ontwikkeling met de mogelijkheid om de
zelfstandigheid en het zelfvertrouwen te vergroten.
Binnen TOV verkopen wij spullen die onze medewerkers zelf gemaakt hebben.
TOV betekent in het Hebreeuws "GOED".
Goed in de breedste zin van het woord; GOED omdat het lekker is en GOED omdat het eerlijk is. Naast dat
u bij ons GOED kunt eten, geloven wij ook dat onze medewerkers GOED zijn zoals ze zijn. Wij geloven
dat ze mooi en bijzonder zijn en dat hun kwaliteiten bij ons goed ingezet kunnen worden.

Ons verlangen is om ons in te zetten voor de armoede in Tiel en omstreken. Op basis van onderstaande
tekst geloven wij dat het goed is om zonder dat hier iets tegenover staat uit te delen aan hen die minder
hebben. Wij hebben dan ook een Stichting opgericht; "JIJ BENT TOV"! die in samenwerking met TOV
eten in stand wordt gehouden.
Lukas 3:11
Als u twee jassen heeft, zei Hij, geef dan één ervan aan iemand die er geen heeft. Als u eten over hebt, geef
het aan iemand die honger heeft.
Wat is het doel van Stichting Jij bent TOV?:
Stichting JIJ BENT TOV heeft het verlangen om op te komen voor armoede, eenzaamheid en ziekte. Wij
delen uit aan mensen die het om welke reden dan ook financieel niet zo breed hebben, het moeilijk hebben
of een extraatje kunnen gebruiken! Wij doen dit door middel van het uitdelen van maaltijden en het maken
van lekkere dingen en mooie spullen samen met onze medewerkers!
Wij richten ons specifiek op Tiel en omstreken omdat wij het verlangen hebben juist in de stad Tiel te
dienen. We willen een ontmoetingsplek zijn waar mensen met ieder budget terecht kunnen. Dit om mensen
te laten weten dat ze TOV! zijn en om om te zien naar onze kwetsbare omstanders. Het is juist mooi dat we
dit samen met mensen met een beperking kunnen doen omdat zij kunnen leren om te zien naar mensen om
hen heen die het om wat voor reden dan ook iets minder hebben.
De boekwinkel valt binnen Stichting jij bent TOV! en wordt “TOV boeken” genoemd. Het doel is mensen
bekend maken met het evangelie en zichzelf te laten onderwijzen door boeken. De boekwinkel heeft geen
winstoogmerk zoals eerder beschreven. We willen de vrijheid hebben boeken weg te geven als mensen het
bijvoorbeeld niet kunnen betalen.
Een andere actie die wij graag in het nieuwe schooljaar 2015/2016 willen gaan starten zijn traktaties voor
kinderen die in armoede leven. Veel kinderen zijn niet in staat te trakteren vanwege te weinig financiële
middelen. Graag willen wij met deze gezinnen in contact komen en kijken of wij hier wat voor kunnen
betekenen door de traktatie te verzorgen.
Daarnaast is ons verlangen om ook uit te reiken naar Nederlanders die om wat voor reden dan ook in een
buitenlandse gevangenis terecht zijn gekomen. Deze mensen leven vaak in zeer zware omstandigheden.
Vanwege bezuinigingen kan onze overheid helaas niks voor hen betekenen en zijn zij afhankelijk van
vrijwillige hulp uit hun thuisland. Wij hopen in de toekomst pakketjes te sturen met zeer primaire
benodigdheden zoals WC papier en zeep.
Wij hebben ontdekt dat het belangrijk is voor ieder mens om gezien te worden en zich belangrijk te voelen.
Ons verlangen is om daaraan bij te dragen en zo ook in noden te kunnen voorzien. Wij werken graag samen
met andere organisatie om zo bij elkaar aan te sluiten in plaats van elkaar in de weg te lopen.
Wij kunnen op verschillende manieren hulp gebruiken:
-

We willen graag maaltijden organiseren voor mensen die in Tiel in armoede leven.
Wij ontvangen graag namen van mensen die een steun in de rug verdiend met een lekkere taart.
Wij vinden het belangrijk om spullen niet zomaar weg te gooien; onze medewerkers zijn in staat
om van tweedehands spullen weer mooie nieuwe dingen te maken.
Een financiële gift voor Stichting JIJ BENT TOV is meer dan welkom.

Beschrijving van medewerkers en hun taken.
TOV eten:
Vanuit TOV eten is Stichting Jij bent TOV! ontstaan. Dit houdt in dat sommige medewerkers alleen binnen
TOV eten werken en zich niet bezig houden met de stichting.
Eigenaar van TOV eten is Marian Klein. Het team bestaat uit twee betalende medewerkers, één
medewerker vanuit een reclasseringstraject en acht mensen met een licht tot matig verstandelijke
beperking.
Stichting jij bent TOV:
De stichting bestaat nu nog uit drie bestuursleden.
Marian Klein
Zij is oprichtster van de stichting en voorzitter van het bestuur. Vanuit de stichting ontvangt zij geen
financiële vergoedingen.
Functieomschrijving Voorzitter
Doel: Het leiden en besturen van de stichting en het algemeen bestuur.
Functie-/taakinhoud:
- Coördineren en leiding geven; De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten
binnen de stichting op elkaar af.
- Samenwerken; Vanuit TOV eten is de voorzitter in staat goed samen te werken met andere leden van het
bestuur van stichting Jij bent TOV!
- P.R. & Sponsoring (representatie); De voorzitter is verantwoordelijk voor de P.R.
- Vergaderen; Het leiden van bestuursvergaderingen en de verantwoordelijkheid voor besluitvorming.
Tijdsbesteding:
Wekelijks naar eigen inzicht; minimaal twee dagen.
Om de zes weken een vergadering van 1 a 1,5 uur.
Wendy Verkerk-Klein
Zij is oprichtster van de stichting en penningmeester van het bestuur.
Wendy is vrijwillig werkzaam voor de stichting en ontvangt geen financiële vergoedingen.
Functieomschrijving Penningmeester
Doel: Het voeren van het financieel beheer van de stichting. Medeverantwoordelijke voor het uitvoeren van
activiteiten.
Functie-/taakinhoud:
- Verantwoordelijk voor de financiële administratie.
- Werven van financiële middelen.
- Bijhouden van website en plannen.
- Uitvoerder van activiteiten.
Tijdsbesteding: wekelijks naar eigen inzicht; minimaal drie dagen in de week.
Om de zes weken vergadering van 1 a 1,5 uur.

Tessa Kitsz
Zij is secretaris van het bestuur.
Mevr Kitsz is woonachtig op Bonaire. Ook zij ontvangt geen financiële vergoedingen.
Functieomschrijving Secretaris
Doel: Zorgdragen voor het administratieve gedeelte van de stichting en het bedenken van nieuwe
activiteiten.
Functie-/taakinhoud:
- Mede verantwoordelijk voor de administratie van de stichting.
- Het bedenken van nieuwe activiteiten en het inspireren van de andere bestuursleden.
Tijdsbesteding
Wekelijks naar eigen inzicht; ongeveer twee uur per week.
Doelstellingen:
Voor 1 januari 2016:
Wij willen dat we een netwerk hebben van mensen die ons financieel kunnen ondersteunen.
We willen maaltijden organiseren voor mensen die in armoede leven zodat wij hen te eten kunnen geven en
hen een uitstapje kunnen bieden.
Wij willen ontmoetingsmaaltijden organiseren voor bijvoorbeeld alleenstaanden om de eenzaamheid te
bestrijden en mensen met elkaar in contact te laten komen.
Wij willen minimaal één keer per week outreachend bezig zijn door middel van bezoeken van zieke
mensen en mensen die eenzaam zijn om hen te laten weten dat er aan hen gedacht wordt.
Wij willen tenminste contact hebben met één buitenlandse gevangenis zodat wij structureel pakketjes
kunnen verzorgen voor de Nederlandse gevangenen in die gevangenissen.
In het nieuwe schooljaar 2015/2016 willen wij starten met onze actie om traktaties te verzorgen voor
kinderen die in armoede leven.
Financiën.
Onze inkomsten en uitgaven en een prognose daarvan is te lezen in ons financiële verslag. De
penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren van de fondsen en vermogen.
Onze stichting is afhankelijk van financiële giften. Van daaruit kunnen wij bijvoorbeeld de maaltijden
verstrekken. Ook willen wij fondsen werven door middel van het fondsenboek als wij een gericht doel
hiervoor hebben. Hier zullen wij dan een financiële verantwoording voor afleggen.
De accountant heeft een adviserende en een controlerende rol binnen TOV.

Activiteitenkalender.
De activiteitenkalender is deels een prognose omdat wij vanaf april 2015 de activiteiten op deze manier
vormgeven. We zijn dus nog aan het groeien. Ook zijn onze financiële middelen op dit moment nog niet
toereikend om te kunnen doen wat we graag zouden willen.
TOV! (tevens ontmoetingsplek en boekwinkel) is geopend:
Maandag (creatief atelier): 9:30 – 12:00
Dinsdag : 9:30 – 17:00
Woensdag: 9:30 – 17:00
Donderdag: 9:30 – 17:00 (bij voldoende vrijwilligers ook ’s avonds geopend)
Vrijdag: 9:30 – 17:00
Zaterdag: 10:00 – 17:00
Zondag: gesloten
De maaltijden willen wij zoveel mogelijk vormgeven op donderdag avond.
Op dit moment zijn we bezig om ontbijtjes te organiseren voor specifieke doelgroepen zoals daklozen of
alleenstaanden. Deze zullen plaatsvinden op woensdag of vrijdag ochtend.
Op maandagochtend en donderdagochtend is een vrijwilliger actief in het atelier. De producten die wij
verkopen in de winkel worden voornamelijk deze dagdelen gemaakt.
Outreachende activiteiten:
- Taarten of andere lekkernijen verzorgen voor mensen die het om wat voor rede dan ook wat minder
hebben.
- Om de week bezoeken wij chronisch zieke ouderen op woensdag.
- Traktaties verzorgen voor kinderen die in armoede leven.

