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Voorwoord
Voor u ligt het vierde jaarverslag van TOV te Tiel. Stichting jij bent TOV bestaat sinds Februari 2015.
Dit jaarverslag laat zien hoe we het afgelopen jaar te werk zijn gegaan. Dit jaar zijn we een grote
verandering doorgegaan. We zijn in december verhuisd naar een groter pand die we zelf gekocht
hebben. Groei is iets waar we altijd naar verlangen en het is mooi als dat lukt! We hebben dit met
veel liefde gedaan en zijn God dankbaar voor Zijn onmisbare zegen in ons werk.
Stichting Jij bent TOV! is onderdeel van TOV eten. Samen met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zetten wij ons in voor armoede, eenzaamheid en ziekte in Tiel. Dit doen wij door
verschillende activiteiten en TOV open te stellen voor ieder budget. Dat betekent dat mensen bij ons
zelf hun prijs bepalen naar eigen vermogen.
Iedereen is bij ons welkom. Wij willen ons juist richten op mensen die in onze samenleving niet
zoveel aandacht krijgen.
In ons pand hebben wij tevens een kleine christelijke boekwinkel gestart om zo Tiel bekend te maken
met het evangelie.
Het aantal gasten wat TOV weet te vinden is aanzienlijk gestegen. Op dit moment hebben we twee
keer in de week maaltijd avond die altijd druk bezocht worden. Onze activiteiten zijn uitgebreid en
we hebben veel mensen kunnen helpen met tijdelijke of structurele hulp op het gebied van
levensmiddelen.
In dit jaarverslag leest u vooral over Stichting jij bent TOV! Zoals eerder vermeld zijn TOV eten en
TOV boeken en de stichting onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit jaarverslag leest u hoe dat
precies zit, hoe we aan het werk zijn geweest en hoe onze financiële situatie eruit ziet. De financiële
situatie leest u overigens in een apart bestand opgesteld door onze accountant.
Mensen die ons hebben geholpen op wat voor manier dan ook, willen we enorm bedanken voor hun
inzet! Zonder jullie was TOV niet geweest zoals het nu is.
Namens het bestuur
Marian Ruiter
Wendy Verkerk
Maarten de Moei
Harry v Ginkel
Denise Raven
Ook namens onze vrijwilligers.
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De organisatie

TOV is een plek midden in het centrum van Tiel aan de Binnenmolenstraat waar mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt alle voorkomende werkzaamheden doen.
Onder begeleiding werken deze mensen aan allerlei persoonlijke doelen. Dit kan simpelweg het
koken zijn, maar dit kunnen ook sociale vaardigheden of arbeidsvaardigheden zijn. Onze
ondersteuning is gericht op individuele ontwikkeling met de mogelijkheid om de zelfstandigheid en
het zelfvertrouwen te vergroten.
In de begeleiding zorgen wij ervoor dat er altijd geschoold personeel aanwezig is.
TOV betekent in het Hebreeuws “GOED”. Wij bedoelen “goed” in de breedste zin van het woord.
Goed eten, goede medewerkers, goede sfeer en goede producten. Wij geloven dat ieder mens mooi
en bijzonder is en dat hun kwaliteiten bij ons goed ingezet kunnen worden.
In ons restaurant bepalen mensen zelf hun prijs. Wij willen ons inzetten voor armoede in Tiel en
omstreken. Iedereen betaald bij ons naar eigen vermogen zodat ook mensen die honger hebben of
geen financiële middelen hebben om eens lekker buiten de deur te eten zich ook welkom voelen.
Dit maakt ons concept uniek.
Hoe het inzetten voor armoede dagelijks vorm krijgt leest u onder het volgende kopje.
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.

Ons verlangen met de stichting is om ons dagelijks te kunnen inzetten voor armoede, eenzaamheid
en ziekte.
Dit doen wij door de volgende activiteiten vorm te geven:
- Op dinsdag en donderdagavond vanaf 17:30 kunnen mensen bij ons eten. Dit zijn mensen die
bijvoorbeeld eenzaam zijn, financiële problemen hebben of dakloos zijn.
- Wij verzorgen traktaties op scholen voor kinderen uit bijstandsgezinnen.
- Wij bieden noodhulp op gebied van eten en boodschappen.
- Wij bieden hulp bij financiële en andere administratieve zaken.
- Verschillende wisselende activiteiten die in dit plan beschreven worden.
Deze activiteiten worden betaald uit de opbrengst van ons restaurant. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen
die bij ons koffie komen drinken en 5 euro betalen. De inkoopprijs van koffie is 20 cent per kopje. Er
blijft dan 4,80 euro over voor het goede doel. Hiermee sponsoren zij dus het goede doel.
Tevens zijn wij afhankelijk van giften. Wij hebben mensen nodig die ons maandelijks sponsoren.
Afhankelijk van wat er maandelijks binnen komt, kunnen wij onze activiteiten vormgeven.
We zien steeds meer dat inkomsten stabiel zijn. Er zijn mensen die ons maandelijks steunen wat we
nu kunnen zien als vast inkomen. Dit zorgt ervoor dat we beter kunnen plannen en vooruit kijken dan
vorig jaar. We weten waar we financieel aan toe zijn.
De boekwinkel.
In ons pand is een Christelijke boek en cadeauwinkel gevestigd. De opbrengst hiervan wordt gebruikt
om nieuwe boeken aan te schaffen of om de stichting te ondersteunen.
We hebben ook een leenhoek zodat mensen met een kleiner budget de kans krijgen om een goed
boek te lezen.
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De verschillende projecten in 2018

3.1 Verhuizing naar Binnenmolenstraat 8
In maart 2018 begon het weer te kriebelen bij ons. We merkten dat de stichting zo goed liep dat we
al snel dromen kregen om groter te groeien. We zetten de voor en nadelen op een rij om een eigen
pand te kopen. Het pand aan de Weerstraat was in zeer slechte staat en ook de verhuurder was niet
van plan hier iets aan te doen. Het plan om een pand te kopen leek ons een heel goed idee.
We zijn gaan bidden naar God ’s plan. We vroegen God om leiding en vertrouwden erop dat God het
zou bevestigen. Dit is op verschillende manieren gebeurd.
Verschillende panden zijn we in die tijd gaan bekijken. Steeds zochten we in gebed naar bevestiging.
We hadden steeds het gevoel dat het niet het juiste pand was, totdat ons oog viel op het pand aan
de Binnenmolenstraat. Toen we hier rond liepen hadden we gelijk een goed gevoel. Samen met een
bouwkundig expert zijn we tot een plan gekomen en toen hebben we een bod gedaan. Uiteindelijk in
overeenstemming gekomen voor een prijs waarna we naar de bank konden om de financiën te
regelen. Sinds december 2018 zetten we onze activiteiten voort in het pand aan de
Binnenmolenstraat 8.
Vrijdag 11 en zaterdag 12 januari is de officiële opening geweest door middel van 2 open dagen. Op
vrijdag is de burgemeester van Tiel langsgekomen die we hebben mogen rondleiden. Op zaterdag
was er s’avonds een gezamenlijke dienst in de grote zaal met als spreker Wim Hoddenbach.

3.2 Wijziging bestuur van de stichting TOV
Afgelopen jaar zijn we ons steeds meer gaan richten op het interkerkelijk samenwerken. Ons
verlangen is om met verschillende Christenen uit Tiel en omstreken de stichting vorm te geven. Het
grote voordeel is dat door interkerkelijk samen te werken er ideeën ontstaan voor activiteiten en
activiteiten sneller bekendheid krijgen. Ook zetten christenen zich in als vrijwilliger binnen onze
stichting. We geloven dat dit kerken samenbindt en de eenheid onder Christenen versterkt. Omdat
we zijn verhuisd en onze activiteiten steeds meer uitgebreid zijn werken we inmiddels met veel
vrijwilligers samen. Als bestuur nemen we veelal een coördinerende rol op ons.
Omdat we steeds meer interkerkelijk samenwerken en groeien vonden we het belangrijk om ons
bestuur aan te passen. We wilden een vijf koppig bestuur met meer leden die een adviserende rol op
zich nemen. Dit is gelukt. Het bestuur is in september 2018 uitgebreid naar vijf. Dit zijn mensen uit
verschillende kerken in Tiel.
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3.3 Boodschappenpakketten

Wat betreft de voedselpakketten is het een en ander veranderd. We hebben op dit moment onze
eigen supermarkt waar mensen hun eigen pakket kunnen samenstellen. We hebben hiervoor
gekozen omdat dit nog meer derving tegen gaat. Er is een vrijwilliger die de voedselwinkel beheert
en de uitgifte doet. Zij geeft in de winkel aan uit welke kast mensen dingen mogen pakken en stelt
hier ook een limiet aan.
Daarnaast hebben we een kast neergezet waar mensen hun niet gebruikte producten terug kunnen
geven. Op deze manier werken we aan voedselverspilling wat bij ons hoog in het vaandel staat.
De intake gesprekken voor een voedselpakket en de evaluaties daarvan zijn dit afgelopen jaar door
een stagiaire HBO gedaan. Hij is verantwoordelijk gesteld voor deze taak. De grens voor een
boodschappenpakket voor iemand alleen ligt nu op 40 euro per week en de grens voor een gezin op
70 euro per week. Dit is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Als mensen het pakket niet
ophalen krijgen ze drie maanden geen pakket. Na deze drie maanden kijken we opnieuw of deze
mensen nog in aanmerking komen voor een pakket. Ze moeten hiervoor wel zelf contact opnemen.

3.4 Maaltijden
Twee keer in de week verzorgen wij een driegangen diner. Op dinsdag en donderdag avond.
We koken voor zo’n 40 mensen per avond. Deze avonden worden geleid door vrijwilligers die we
hiervoor zorgvuldig hebben uitgekozen. Zo moeten vrijwilligers een christelijke levensovertuiging
hebben en zich betrokken voelen bij de stichting. We werken conform een rooster en verwachten
dat vrijwilligers er zijn op het moment dat zij op het rooster staan.

3.5 Traktaties
De traktaties die we maken zijn voornamelijk voor kinderen uit gezinnen die bij ons een pakket
ontvangen of bij ons eten. Daarbuiten blijft het lastig om de juiste doelgroep hiervoor te bereiken.

3.6 Thema avonden
In februari hebben we een thema avond gehouden over wonderen. In mei hebben we een thema
avond gehouden over de invloed van social media. Daarna zijn de thema avonden op een laag pitje
gezet omdat we druk waren met de verhuizing. Daarnaast twijfelen we eraan of dit wel past binnen
onze stichting. We richten ons op armoede en eenzaamheid en merkten dat we begonnen te
twijfelen over deze activiteit. We willen hierover nadenken met het bestuur en in ons beleidsplan
een besluit nemen over het verloop van de thema avonden in 2019.

6

3.7 High tea voor vrouwen
Nog steeds een groot succes is de high tea voor vrouwen uit de bijstand. Afgelopen jaar is dit één
keer georganiseerd vanwege de verhuizing naar de Binnenmolenstraat. Het streven is zeker om dit
twee keer te doen en daar doen we onze uiterste best voor.
De high tea zat met 25 vrouwen helemaal vol. Het pand aan de Weerstraat werd ook voor deze
activiteit een beetje te klein.
Deze activiteit doen we vaak in samenwerking met een kerkelijke gemeente in Tiel. Zo wordt de
betrokkenheid breder gedragen.

3.8 Kerstdiner
Het kerstdiner vond dit jaar plaats op maandag 24 december. Omdat we net verhuisd waren hebben
we wat minder aandacht besteed hieraan dan andere jaren. Dit maakte de pret niet minder. Er
waren 45 aanmeldingen en uiteindelijk waren er 53 mensen. Een enorme opkomst waar we erg blij
mee zijn! Veel mensen kwamen die dag voor het eerst in ons nieuwe pand en dit was een mooie
kennismaking.

3.9 Christelijke boekwinkel
In ons pand is Christelijke boekwinkel gevestigd. Afgelopen jaar hadden we nagedacht hoe we de
winkel vorm konden geven omdat we merkten dat we er weinig tijd voor hadden wat we jammer
vonden. Gelukkig is door de bekendheid van de verhuizing ook meer bekendheid voor de boekwinkel
gekomen en hebben we inmiddels een vrijwilliger die de boekwinkel kan vormgeven. Dit doet zij
samen met Denise Raven. Zij is bestuurslid en heeft de coördinatie van de boekwinkel op zich
genomen. Zo blijven we verfrissend en vernieuwend en is er aandacht voor PR.
We hebben ook nog steeds een leenhoek zodat mensen met ieder budget terecht kunnen en er
tijdens de koffie wat gelezen kan worden.
De opbrengst is volledig ten behoeve van de stichting en ter aanvulling van nieuw materiaal. Ook is
het mooi dat we op deze manier kunnen bijdragen aan een stukje evangelisatie en de christenen in
Tiel kunnen dienen door hen christelijke lectuur aan te bieden.

3.10 Worship avonden
Ook in 2018 zijn we doorgegaan met de worship avonden. Er gebeuren hier hele mooie dingen het
bindt christenen in Tiel enorm samen. Het groeit steeds meer en er is steeds meer bekendheid. We
geloven nog steeds dat God ons heeft geroepen deze avonden te organiseren. We doen dit zoveel
mogelijk interkerkelijk.
Vanaf januari 2019 kunnen de avonden in ons eigen gebouw plaatsvinden.
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Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt opgesteld door de accountant en is in een apart document
verwerkt.
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